20e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde
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Koket Koksijde - Floralia
Zie blz. 19

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro (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”
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03.07 en 15.26
03.52 en 16.12
04.40 en 17.00
05.32 en 17.54
06.33 en 18.58
07.39 en 20.08
08.49 en 21.23
10.11 en 22.53
11.31
00.01 en 12.23
00.46 en 13.03
01.12 en 13.36
01.54 en 14.07
02.26 en 14.38
02.57 en 15.09
03.27 en 15.38
03.56 en 16.07
04.24 en 16.38
04.56 en 17.13
05.33 en 17.55
06.20 en 18.50
07.27 en 20.17
09.05 en 21.43
10.21 en 22.53
11.22 en 23.49
12.12
00.37 en 12.56
01.20 en 13.39
02.03 en 14.21
02.46 en 15.05

10.04 en 22.31
10.48 en 23.15
11.33
00.01 en 12.19
00.49 en 13.09
01.43 en 14.09
02.47 en 15.22
04.03 en 16.58
05.40 en 18.15
06.43 en 19.06
07.28 en 19.48
08.05 en 20.24
08.37 en 20.57
09.07 en 21.27
09.35 en 21.57
10.04 en 22.27
10.34 en 22.58
11.06 en 23.30
11.40
00.04 en 12.17
00.47 en 13.08
01.55 en 14.36
03.15 en 15.53
04.23 en 17.03
05.32 en 18.13
06.38 en 19.10
07.30 en 19.57
08.16 en 20.41
09.00 en 21.25
09.44 en 22.09

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in zomeruur.

Colofon

Eindredactie:
Ilse Chamon

Getijden september

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.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.

9

Rozenkrans
Een van de oudste gebouwen
van Oostduinkerke-Bad komt
in gemeentelijk bezit. Het Vrij
Orthopedisch Centrum Rozenkrans
heeft immers kosteloos afstand
gedaan van zijn kapel aan
de Albert I-laan. Vanaf 2017
zal de gemeente het gebouw
aanwenden voor socio-culturele
doeleinden.

9
Opening zwembad
Op zondag 28 juni vierde de
Koksijdse gemeenschap groot feest
ter gelegenheid van de luisterrijke
opening van het gerestaureerde
dienstencentrum en nieuw
openluchtzwembad op de Zeedijk
van Oostduinkerke. Een nieuwe
sportparel aan de Koksijdse kroon,
een unieke toeristische troef aan
onze kust!

25

En verder:
Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad

Met volle zeilen
Zoevende zeilwagens over het
zand… Van 18 tot 25 september
vindt op de stranden van De Panne
en Oostduinkerke het 50ste Europees
Kampioenschap Zeilwagenrijden
plaats. Er worden liefst 243 piloten
uit 15 landen verwacht, waaronder
twaalf inwoners van onze gemeente.
Het wordt vast en zeker een niet te
missen spektakel.

4

Nieuw reglement gemeentelijke
adm. sancties

6

Cultuur
Woordenboek van tekeningen

10

Wetenschappelijke Nascholing

12

NAVIGO inventariseert
paardenvissers

13

Openbare Werken:
stand van zaken

14-15

Milieu

16-18

Welzijn

20-23

Op zondag 13 september staat de
27ste Open Monumentendag met
stip in de agenda genoteerd. Het
programma besteedt deze keer
aandacht aan het Duinenhuis, het
abdij- en visserijmuseum en de ZuidAbdijmolen. Overigens zijn deze vier
locaties heel de dag voor iedereen
gratis toegankelijk!

Sport en jeugd

24-28

39

Evenementen

27
Open Monumentendag

De voorbije maand in
woord en beeld
Burgerlijke stand

30-33
34

Proficiat aan onze jubilarissen 36-37

Kermisprogramma’s

38

Speelpret op Oostduinkerke Kids

40

Snippers uit de raad van 22 juni
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het
agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet
eenparig is goedgekeurd 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

HERBEKIJK DE VORIGE
Hoogwerker – De huidige hoogwerker van de technische
ZITTINGEN OP
dienst is tot op de draad versleten en dient vervangen
voor wekelijks/dagelijks gebruik. Er dient dus een nieuwe
DEZELFDE SITE!
aangekocht, raming 85.000 euro. Unaniem.
Aankoop grond – De gemeente gaat over tot aankoop van
een perceel grond van de eigenaars Verstraete-Verbauwede,
gelegen aan de Kerkstraat in Koksijde-Dorp. Deze aankoop is nodig om er
wegenis te voorzien voor het sociaal huisvestingsproject (13 woningen) dat de
sociale bouwmaatschappij IJzer en Zee ernaast zal realiseren. Die ontsluiting zal
ook nuttig zijn voor de achterliggende percelen die eigendom van de gemeente
zijn. De aankoopprijs bedraagt 150.000 euro. Unaniem.

Rampenschade regenval en hagel
In het Belgisch Staatsblad verscheen op 2 juni het Koninklijk Besluit van 7 mei 2015 waarbij de schade
veroorzaakt aan particuliere goederen door de overvloedige regenval van 10 oktober 2013 en door de
hagel van 7, 8 en 9 juni 2014 op het grondgebied van Koksijde allebei erkend worden als algemene ramp.
Wie door die gebeurtenissen schade heeft geleden en een
schadevergoeding wil krijgen moet bij zijn dossier zoveel mogelijk
bewijsstukken en inlichtingen voegen. Vooral de raming van
de schade gebeurt best zo gedetailleerd mogelijk. Enkel de
schade vermeld bij de aanvraag komt in aanmerking voor een
vergoeding.
De aanvraagformulieren moeten in tweevoud opgemaakt worden
en door de geteisterde ondertekend zijn.
Volgende goederen kunnen door het rampenfonds vergoed
worden:
- goederen die geen eenvoudige risico’s zijn of die gedekt zijn in
het kader van een bijzondere verzekeringspolis
- niet binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het
gebouw, de bodem, de teelten en de bosaanplantingen
- goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de geteisterde
- de openbare domeingoederen
De aanvraagformulieren zijn te bekomen bij Geert Beyens (adviseur Sociale Zaken Sociaal Huis),
Ter Duinenlaan 34, T 058 53 43 56, geert.beyens@sociaalhuiskoksijde.be. Formulieren en vademecum
kunnen ook geraadpleegd worden op www.rampen.be.
Voor meer info of vragen in verband met concrete dossiers kan u ook terecht bij de dienst Rampenschade,
T 050 30 16 46 of 050 30 16 47.
De aanvraag moet uiterlijk ingediend worden op 30 september 2015. Aanvraag bij voorkeur per
aangetekend schrijven zenden aan de h. gouverneur van West-Vlaanderen, dienst Rampenschade,
FAC Kamgebouw, Koning Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge (T 050 30 16 68 of 050 30 16 11, F 050 30 16 00)

Gemeentehuis gesloten
Ter gelegenheid van Koket Koksijde – Floralia zullen alle administratieve diensten in het
gemeentehuis gesloten zijn voor het publiek op vrijdag 11 en zaterdag 12 september.

De burgemeester aan het woord
Mooie liedjes duren niet lang… Ja, de zomer loopt inderdaad op z’n laatste pootjes. Maar niet getreurd, het
wàs een mooie hoogzomer met veel schitterende zon-dagen, terwijl ook september en oktober de laatste
jaren vaak aangename verrassingen in petto hebben. Burgemeester Marc Vanden Busche presenteert alvast
zelf een verrassing: de gemeente wordt eigenaar van de kapel van de Rozenkrans…

T-d: “Weldra beleven we de tweede editie van Koket
Koksijde – Floralia!”
Burgemeester: “Jawel, na een drukke zomer bieden
we ook in september weer enkele mooie activiteiten.
We doen onze naam als bloemengemeente opnieuw
alle eer aan met het driejaarlijks evenement Koket
Koksijde Floralia, van 11 tot 14 september in en rond
het gemeentehuis. De groendienst van Ides Leys
en de dienst Technieken van Neal Baelen werken
samen met enkele specialisten uit de bloemenwereld
om artistieke pareltjes te creëren. We bedanken
uiteraard ook al onze plaatselijke bloemisten, de
sponsors en de tuinbouwschool van Kortrijk voor hun
gewaardeerde medewerking.…” (Nvdr: zie blz. 19)
T-d: “Ook sportief blijven we hoge toppen scheren?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het Europees
Kampioenschap zeilwagenrijden vindt van 18 tot
25 september plaats op onze stranden, in een
organisatie van de Sand Yacht Club Oostduinkerke,
kortweg ‘t SYCOD. Een minder bekende sporttak, maar
het zeilwagenrijden behoort toch tot de identiteit
van onze Westkust. Het kampioenschap belooft wel
spectaculaire beelden op te leveren. We wensen de
organisatie veel succes en gepast weer met een
briesje!” (Nvdr: zie blz. 27)
T-d: “Op administratief vlak zijn er belangrijke
wijzigingen?”
Burgemeester: “Dat klopt. In zitting van 22 juni
heeft de gemeenteraad het nieuwe reglement op
de gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
goedgekeurd. En er is ook een nieuw algemeen
politiereglement. We moeten zeker onderstrepen dat
we streven naar administratieve vereenvoudiging.
Minder pagina’s, meer duidelijkheid. Vanaf dit
nummer zal Tij-dingen maandelijks aandacht
besteden aan het GAS- en het algemeen
politiereglement.” (Nvdr: zie blz. 6 en 7)

“Met Koket Koksijde – Floralia toont de
gemeente zich weer op z’n best!”
T-d: “September is traditioneel de maand van
de Open Monumentendag. Net op het vlak van
erfgoed valt er belangrijk nieuws te rapen?”
Burgemeester: “Inderdaad. Een van de oudste
gebouwen van Oostduinkerke-Bad komt in

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Zeilwagenrijden is
een minder bekende sporttak, maar het behoort toch tot de
identiteit van onze Westkust. Kom dus maar kijken naar het
Europees Kampioenschap!”

gemeentelijk bezit want VOC Rozenkrans doet
kosteloos afstand van zijn kapel. We hebben ons
verbonden om het gebouw nooit af te breken
en te gebruiken voor socio-culturele doeleinden.
Dit kadert volledig in ons beleid om bouwkundig
erfgoed te bewaren. Bovendien willen we als
enige erfgoedgemeente in Vlaanderen ook onze
verantwoordelijkheid nemen. Het was geen evident
dossier, jaren onderhandelen gingen eraan vooraf,
maar we zijn de zusters zeer dankbaar. Het gebouw
dateert van 1906. Na de Eerste Wereldoorlog
kochten de Dominicanessen van Brugge de kerk en
het klooster. Zij legden de basis van het medischpedagogisch instituut De Rozenkrans, nu de
Strandloper. Ik ben ervan overtuigd dat dit gebouw
moet blijven bestaan. Op die manier kunnen we
de uitbreiding van Oostduinkerke blijven situeren.
Iedereen heeft oude postkaarten maar op den duur
is niets nog herkenbaar. Destijds verkregen we op
dezelfde manier de kapel van Ster der Zee.”
T-d: “Tot slot nog een mededelling?”
Burgemeester: “Ik nodig graag iedereen uit naar het
Bal van de Burgemeester en het Bestuur op zaterdag
3 oktober. Alle inlichtingen daarover staan op het
laatste blad van dit nummer. Iedereen welkom!”

Nieuw reglement gemeentelijke
administratieve sancties (GAS)
In zitting van 22 juni heeft de gemeenteraad het nieuwe reglement op de gemeentelijke administratieve
sancties (beter gekend als GAS, in voege sedert 2010) goedgekeurd. Er zijn weinig wijzigingen ten
overstaan van het vorige reglement. Nieuw is wel dat onze gemeente bepaalde alternatieve maatregelen
en sancties invoert, o.m. gemeenschapsdienst, bemiddeling voor meerderjarigen, plaatsverbod.
Op nationaal vlak is er een nieuwe GAS-wet
van kracht. Die wet maakt een aantal nieuwe
maatregelen mogelijk: de verhoging van het
maximumbedrag van de geldboete (tot 350
euro) en de verlaging van de minimumleeftijd, de
invoering van de bemiddeling voor meerderjarigen
en de ouderlijke betrokkenheid.

algemeen politiereglement (zoals bij bepaalde
watersporten).

Status quo

De aandacht van de vaststellers (gemeentelijke
personeelsleden en de lokale politie) zal zoals
voorheen blijven uitgaan naar:

Geen verruiming

Ons gemeentebestuur heeft gekozen om de
huidige praktijk te bestendigen en dus geen
verruiming van de GAS door te voeren:
- De minimumleeftijd wordt niet verlaagd. Je kunt
pas een GAS-boete krijgen als je 16 bent.
- De maatregel van ouderlijke betrokkenheid,
waarbij de gemeente bepaalde opvoedingsmaatregelen zou kunnen voorstellen, wordt niet
ingevoerd.
- Het maximumbedrag van de administratieve
geldboete blijft 250 euro.
- Er worden geen gemengde inbreuken (eveneens
strafrechtelijk vervolgbaar) in het GAS-reglement
opgenomen. Enkel de louter bestuurlijke
inbreuken worden via de GAS gesanctioneerd.
- De parkeerinbreuken (stilstaan en parkeren)
worden nog niet via GAS gesanctioneerd.

Wat is wel nieuw?

Onze gemeente opteert wel voor het invoeren van
bepaalde alternatieve maatregelen en sancties
om meer efficiënt op te treden tegen bepaalde
overtredingen.
- De gemeenschapsdienst wordt voorzien. Hierbij
kan een overtreder voor een bepaalde termijn bij
een gemeentelijke dienst ingezet worden.
- Indien mogelijk zal er een bemiddeling voor
meerderjarigen opgestart worden. Soms is
dit meer effectief dan het opleggen van een
geldboete.
- De burgemeester kan een plaatsverbod
opleggen aan personen die regelmatig voor
heel wat openbare overlast zorgen op een
welbepaalde locatie in de gemeente. Het
overtreden van dit plaatsverbod zal leiden tot een
geldboete.
- Het reglement voorziet ook in de mogelijkheid
om, na herhaaldelijke verwittiging, over te
gaan tot de ambtshalve verwijdering en de
bestuurlijke inbeslagname van iedere vorm
van onrechtmatige privatieve inname van het
openbaar domein (vb. paaltjes, bewegwijzering
voor fuiven, terras…) en van materiaal dat
gebruikt werd in strijd met de bepalingen van het

- afvalgerelateerde inbreuken (het gebruik van
niet reglementaire vuilniszakken, misbruik van
de ondergrondse containers, de zogenaamde
moloks, het verkeerd deponeren op het
gemeentelijk containerpark)
- de onrechtmatige privatieve inname van het
openbaar domein (zoals het plaatsen van
paaltjes op de berm om het parkeren te beletten)
- het niet verwijderen van hondenpoep of de hond
niet aan de leiband houden.

Nieuw algemeen politiereglement

Met het nieuwe GAS-reglement (gemeentelijk)
worden de bepalingen van de nieuwe GAS-wet
(nationaal) toegepast en kan een overtreding
op ieder artikel van het nieuwe algemeen
politiereglement, zoals goedgekeurd door
de gemeenteraad van 20 april 2015, worden
gesanctioneerd met een administratieve
geldboete. Tij-dingen zal de belangrijkste
vernieuwingen aan het algemeen politiereglement
in de komende maanden uitvoerig toelichten.
Info: http://inwoner.koksijde.be/dienst/2765/
gemeentelijke-administratieve-sancties

Nieuw Algemeen Politiereglement (1)

Aanplakken, bewegwijzeren,
bekendmakingen en privatief gebruik
van het openbaar domein
Het nieuw algemeen politiereglement (APR) van onze gemeente werd door
de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 20 april 2015. Tij-dingen zal
uitvoerig stilstaan bij de belangrijkste nieuwe bepalingen van het algemeen
politiereglement.
Dit eerste artikel gaat over aanplakken en bewegwijzering op het
openbaar domein, bekendmaking van verhuur/verkoop van een
onroerend goed en het privatief gebruik van het openbaar domein.
Mag je op het openbaar domein affiches plakken voor een
evenement of bewegwijzering voorzien voor je handelszaak?
Voor het plaatsen van wegwijzers, affiches of publiciteit op het
openbaar domein is een toestemming van het college van
burgemeester en schepenen (cbs) vereist. De aanvraag moet minstens
vier weken vòòr de dag van de gewenste plaatsing worden ingediend.
De aanvraag gebeurt via het modelformulier en bevat een duidelijke
omschrijving van de activiteit en een exacte locatie van de plaatsing
(met foto’s).
Het APR maakt een onderscheid tussen vaste en tijdelijke
bewegwijzering. Voor de aanplakking verwijzen we naar de
gemeentelijke aanplakborden. Het is verplicht om de affiches weg te
nemen binnen de zeven dagen na het evenement. Voor bewegwijzering
moet dit gebeuren binnen de door het cbs bepaalde termijn.
Elke bewegwijzering of affichering op of langs de openbare weg staande bouwwerken, verkeers- of
verlichtingspalen, bomen of alle andere voorwerpen, is onrechtmatig en zal ambtshalve door de gemeente
weggenomen worden.
Te huur/te koop?
De bewegwijzering mag enkel gebeuren op het te koop of te huur gestelde goed.
De bewegwijzering naar het te huur of te koop staande onroerende goed mag niet aangebracht worden
op of langs de openbare weg staande bouwwerken, verkeers- of verlichtingspalen, bomen of alle andere
voorwerpen. Men mag zelf geen paaltjes plaatsen. Elke dergelijk geplaatste bewegwijzering zal op kosten
van het immokantoor of particuliere verhuurder verwijderd en bestuurlijk in beslag genomen worden.
Is privatief gebruik van het openbaar domein mogelijk?
A. Het plaatsen van bijvoorbeeld een container bij afbraakwerken, paaltjes en bloemperken op de berm,
een horecaterras, strandcabines, publiborden, kustrijwieltuigen of het uitstallen van koopwaar op het
openbaar domein is mogelijk maar is steeds aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Elke privatieve
inname moet goed gemotiveerd worden en de reden van de inname moet rechtmatig zijn. Het plaatsen
van paaltjes met als enig doel het parkeren te beletten, zal niet aanvaard worden.
Het algemeen principe is duidelijk. Elk privatief gebruik van het openbaar domein/domein met openbaar
karakter moet vooraf en schriftelijk aan het gemeentebestuur aangevraagd worden. Zonder de goedkeuring
van het gemeentebestuur zal de inname steeds als onrechtmatig (strijdig met het APR) worden beschouwd
en zal, na verwittiging, ambtshalve worden verwijderd.
B. Voor (horeca-)terrassen, strandcabines en kustrijwieltuigen gelden heel specifieke bepalingen. De
aanvrager van deze innames moet steeds een vergunning van het gemeentebestuur krijgen. Deze
vergunning geldt voor max. 9 jaar zolang het terras goed onderhouden wordt met respect voor het
openbaar domein.
C. Er kunnen ook bijzondere sancties toegepast worden. Elke inname van het openbaar domein waarvoor
er geen vergunning of andere toestemming is, of waarbij gehandeld wordt in strijd met de afgeleverde
vergunning, kan leiden tot schorsing voor een bepaalde duur of intrekking van de volledige vergunning en
tot bestuurlijke inbeslagname op kosten van de overtreder na ingebrekestelling van de overtreder.
Info: http://inwoner.koksijde.be/product/285/algemeen-politiereglement-van-de-gemeente-koksijde

Oefening radiocommunicatie
De radioamateurs van Koksijde (KSD) houden op het oud munitiedepot hun jaarlijkse oefening
radiocommunicatie op zaterdag 5 en zondag 6 september. Doel van het evenement is een wereldwijde
oefening in communicatie die in geval van nood zonder hulp van derden opgestart kan worden.
De uitzendingen beginnen op zaterdag om 15 u.
en lopen tot zondag 16 u. Alle belangstellenden zijn
welkom. Info: www.on4ksd.be.
Molenactivatie - Op zondag 13 september organiseert
KSD de “activatie” van de Zuid-Abdijmolen. Van 8 tot
12 u. probeert KSD zoveel mogelijk contacten te leggen
met andere “geactiveerde” windmolens.
Hambeurs en kofferbakverkoop - Op zaterdag
26 september volgt dan een hambeurs en
kofferbakverkoop van 9 tot 16 u. aan zaal Witte
Burg in Oostduinkerke. Het betreft materiaal voor
radiocommunicatie en elektronica. Gratis standplaats
na reservatie: on4ksd@skynet.be. Gratis toegang.
Op zondag 13 september proberen de
Cursus radioamateurs - De KSD organiseert ten slotte
radioamateurs van KSD bij de Zuidabdijmolen
ook een cursus om belangstellenden op te leiden om
zoveel mogelijk contacten te leggen met andere
de licentie basisvergunning radioamateur te behalen
“geactiveerde” windmolens.
De cursus telt zes zondagen en een zaterdag, telkens
van 14 tot 16 u. Start op 18 oktober in de KSD-lokalen, Erfgoedhuis (oud-gemeentehuis Oostduinkerke). De
cursus is gratis. Vooraf inschrijven is gewenst: on4ksd@skynet.be of 0475 57 95 20.

Wekelijkse markt
tijdelijk op Marktplein
Ten gevolge van de werken ter vernieuwing van
de Zeelaan zal de wekelijkse vrijdagmarkt vanaf
september verhuizen naar het Marktplein, zolang de
werken duren.

Onderhoud grafzerken
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
zorgt voor een grondige poetsbeurt van graven. Het
onderhoud wordt met zorg en respect uitgevoerd. Er kan
het hele jaar door een beroep op deze dienstverlening
gedaan worden.
Prijs - De jaarlijkse inschrijving in het PWA kost 6,70 euro.
Eén onderhoudsbeurt van een grafzerk kost 8,20 euro.
Contact - Erfgoedhuis, PWA-dienst Koksijde, Leopold-IIlaan 2 in Oostduinkerke op dinsdag en donderdag van
9 tot 12 u., T 0468 10 77 29, pwa.koksijde@gmail.com

In Trefpunt op Focus:

Koket Koksijde – Floralia en programmatie c.c. CasinoKoksijde
De eerstvolgende uitzending van Trefpunt op Focus WTV wordt uitgezonden
op woensdag 2 september na het nieuws van 18 u. In de aflevering wordt
even vooruitgekeken op Koket Koksijde – Floralia, hét bloemenevenement
in en rond het gemeentehuis. De aflevering besteedt ook aandacht aan
de programmatie van c.c. CasinoKoksijde. Elke aflevering kan nadien ook
(her)bekeken worden via de link http://inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.

Kapel van de Rozenkrans (1906)
wordt gemeentelijk patrimonium
Een van de oudste gebouwen van Oostduinkerke-Bad komt in gemeentelijk bezit. Het Vrij Orthopedisch
Centrum Rozenkrans doet immers kosteloos afstand van haar kapel (Albert I-laan 54-56). In de
gemeenteraad van 17 augustus werd deze kosteloze afstand unaniem goedgekeurd. Begin oktober
komt het gebouw in handen van het gemeentebestuur, maar pas vanaf 2017 zal de gemeente het ook
effectief in gebruik nemen.
Een stukje geschiedenis
Mevrouw Rittweger-Roels, de zus van Alfons Roels die
het Grand-Hôtel d’Oostduinkerke liet bouwen, huurde
in 1902 twee villa’s op de dijk van Oostduinkerke,
met name Beau Séjour en Bon Accueil. Beide villa’s
stelde ze ter beschikking van de kloosterlingen van
de Congregatie van het Heiligste Sacrament van
Brussel. In een van de twee villa’s liet ze het gelijkvloers
inrichten als kapel waar een pater van de congregatie
gedurende vier jaar de mis opdroeg. Intussen liet
mevrouw Rittweger-Roels een klooster en een kapel
bouwen (architect René Buyck), die in 1906 ingewijd
werden.
Na de Eerste Wereldoorlog kochten de Dominicanessen
van Brugge de kerk en het klooster. Zij legden de
basis van het MPI De Rozenkrans dat tijdens een
plechtigheid in 1973 werd ingehuldigd (nieuwe naam:
de Strandloper).
Voor de religieuze architectuur koos men aan het begin
van de 20ste eeuw veelal voor een neogotische stijl. De
gebouwen werden opgetrokken uit gele baksteen en
voorzien van kozijnvensters in spitsbogen. De glasramen
van de kapel zijn gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en de
H. Dominicus. Het interieur beschikt over een houten
gewelf, kruiswegstaties en een koorgestoelte.
Burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen
Dirk Dawyndt aan de Rozenkrans-kapel.

De kapel van het Heiligste Sacrament aan de
Albert I-laan in Oostduinkerke wordt kosteloos
eigendom van de gemeente. Een aanwinst
voor het bouwkundig patrimonium. De
postkaart toont de kapel in zijn prille bestaan,
want op de voorgrond ligt nog geen weg
maar duin…

Woordenboek van tekeningen op
de glasgevel van het gemeentehuis
Dinsdag 28 juli onderging de voorgevel van het gemeentehuis zowaar een frisse opsmuk. Van laag tot
hoog en van links naar rechts werden nagenoeg alle ramen van het gemeentehuis beschilderd met
eenvoudige lijntekeningen waarin duidelijk mensen, objecten, voorwerpen enz. te herkennen zijn. Dit
bizarre artistieke initiatief vraagt om een woordje uitleg.
Een en ander is onderdeel van de 5de Kunsttriënnale Beaufort met
als titel Buiten de grenzen die nog tot 21 september loopt over heel
de Vlaamse kust. In het kader daarvan ontvangt Beaufort 2015 ook
de groep A Dog Republic die van De Panne tot Knokke het project
Musée Promenade ontwikkelt. Dit museum ontstaat al wandelend en
neemt afhankelijk van de plek diverse vormen aan: tekeningen op
het strand, in winkelvitrines, enz. In Koksijde zijn dat de tekeningen op
de ramen van het gemeentehuis.
A Dog Republic werd in 2011 gesticht door kunstenaars JeanBaptiste Decavèle, Nico Dockx en Helena Sidiropoulos, architect Yona
Friedman en muzikant Krist Torfs. Onderaan dragen de tekeningen
op het glas van het gemeentehuis o.a. volgende uitdrukkingen: EEN
IDEOGRAFISCH SCHRIJVEN / EEN WOORDENBOEK.
Iedereen verstaat iedereen
Bedenker Yona Friedman legt uit: “Waarom dit ‘woordenboek’?
Enkele jaren geleden was ik op bezoek in China. In de grote steden
had ik geen moeilijkheden om me enigszins verstaanbaar te maken.
Velen spraken Engels of Frans. In de kleinere steden lag dat toch
anders. Ik heb het probleem toen opgelost door een kleine, simpele tekening te maken. Het zijn deze
ervaringen die aan de basis liggen van het idee om een ‘woordenboek’ te maken aan de hand van kleine
tekeningen. Dankzij het gebruik van deze ‘modellen’ is het mogelijk voor iedereen om zich uit te drukken in
een vreemd land. Veel geluk!”
Kijk maar de tekeningen op de glaspartijen van het gemeentehuis, ze vormen een verhaal..!

Ministerieel bezoek aan PZ Westkust
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon bracht op dinsdag 13 augustus een
uitgebreid werkbezoek aan de Politiezone Westkust in het kader van diverse politionele aspecten in onze
regio en in de grenszone met Frankrijk.
Bij zijn aankomst in de late voormiddag werd de minister onthaald door o.m. burgemeester Marc Vanden
Bussche, ook voorzitter van het politiecollege van de zone Westkust, en door korpschef Nico Paelinck. In
de politieraadzaal van het gemeentehuis verstrekten de burgemeester en de korpschef toelichting bij
de criminaliteitsfenomenen van de PZ Westkust en bij de visie over aanpak van de criminaliteit aan de
hand van voorbeelden. Een ander aspect van het werkbezoek betrof de innovatie en technologie binnen
de PZ Westkust. Ook de grensoverschrijdende aanpak met gemengde VIP-ploegen (PZ Westkust, CIK
Henegouwen, Gendarmerie Nationale, Police Nationale) kwam uitvoerig aan bod, tegelijk met nieuwe
samenwerkingsmogelijkheden door ratificatie in Frankrijk van Doornik 2 en de Akkoorden van Prüm.
’s Namiddags volgde een terreinbezoek met gemengde controle-actie op de Franse DKW-bus.

V.l.n.r. 1ste schepen Jan Loones, burgemeester Ann Vanheste (De Panne), burgemeester Roland Crabbe
(Nieuwpoort), burgemeester Marc Vanden Bussche, minister Jan Jambon, adjunct-kabinetschef Bart Raeymaekers,
gouverneur Carl Decaluwé, procureur W.-Vl. Jean-Marie Cool, commandant Thomas Bolle (gendarmerie
Duinkerke), verbindingsofficier PZ Westkust Johan Verlynde, korpschef PZ WK Nicholas Paelinck, Dirco Henegouwen
Michel Rompen, korpschef Damien Keunebrock (politie Duinkerke).

“Verborgen parels” in de bibliotheek
De bib-gebruikers krijgen de kans om het boek dat zij een “parel” vinden
aan te duiden met de sticker “Verborgen parel”. Maak jouw parel zichtbaar
voor iedereen. Het bib-team geeft alvast zijn top-10 van verborgen pareltjes.
Het betreft novelles, maar wel heel mooie verhalen: De Poppendokter en De
buitenkant van meneer Jules (beide van Diane Broeckhoven), Tsjip (Willem
Elsschot), Herinnering aan mijn droeve hoeren (Gabriel Garcia Marquez), Een
minuut stilte (Siegfried Lenz), Medea en ik (Feline Minne), Graz (Bart Moeyaert),
Guernica: een zoon, een vader, een reis (Jo Van Damme), Miranda van frituur
Miranda (Erik Vlaminck), Ooit zal alles anders zijn (Alexander Wolfram).
Daarnaast hebben bib-medewerkers uit heel Vlaanderen een top-25 gekozen van romans die de spotlights
niet voldoende haalden. Vanaf 1 oktober kan iedereen zijn stem uitbrengen op een boek uit deze top-25 via
www.verborgenparels.be.

Thema: vrouwenrechten en emancipatie
Vrouwen hebben nog steeds geen gelijke rechten. Jaarlijks komen in het
Westen vrouwen op straat om het “glazen plafond” te breken. Elders in de wereld
hebben vrouwen zelfs amper of geen rechten. Vele vrouwen zetten zich in om
de situatie van vrouwen wereldwijd te verbeteren. Bij ons is Marleen Temmerman
een van de bekendste. Ze schreef samen met Tine Maervoet onlangs het boek
Milady!: waar vrouwenrechten echt over gaan. Inspirerende verhalen over
vrouwenrechten komen hier aan bod. Wie een verrassend inzicht over vrouwen in
de islam wil, moet zeker Gesluierde vrijheid: de moslima in de moderne wereld
van Naema Tahir lezen.

Verstripte romans
Strips zijn er niet enkel voor kinderen… Vandaag kan je zelfs spreken van
een bloeiende graphic novel-scene, speciaal voor volwassenen. Een
aparte categorie hierin zijn de “verstripte romans”, waarbij bekende literaire
werken tot een beeldroman herwerkt worden. Soms wordt het origineel strak
gevolgd, andere keren krijg je een eigenzinnige adaptatie.
Maak kennis met Dick Matena, de Nederlandse striptekenaar die enkele
van de bekendste Nederlandstalige romans zoals De avonden van Gerard
Reve en Het dwaallicht van Willem Elsschot heeft verstript. Een andere topper is De aanslag, waarin Milan
Hulsing de gelijknamige roman van Harry Mulisch op een poëtische manier in beeld brengt.

De e-ID wordt
lidkaart
Vanaf 15 september is het
enkel nog mogelijk om te
lenen met de identiteitskaart.
Registreer uw ID-kaart aan de
bib-balie en u kan met uw IDkaart onmiddellijk materialen
aan de zelfuitleenbalies
ontlenen. Deze eenmalige
omschakeling gebeurt
kosteloos. Ook kinderen
worden aangeraden hun kidsID in de bib aan te wenden.
Als ze er nog geen hebben,
telt nog de gewone bib-kaart.

Zomeroutlet: verkoop boeken e.a.
Op vrijdag 11 (10 tot 12 u. en van 16 tot 19 u.) en zaterdag 12
september (10 tot 12 u. en van 14 tot 17 u.) houdt de bib grote
boekenverkoop in de Willem Elsschotzaal (eerste verdieping). Overigens
niet alleen boeken, maar ook cd’s en andere materialen worden tegen
democratische prijzen te koop aangeboden.

Cursussen in de bib
In de bibliotheek starten eind september en in oktober volgende
cursussen: workshop internet / workshop Windows 8.1 / cursus iPad /
digitale fotografie voor beginners / vaardig op je pc / amateurfotografie
voor compacte camera / foto’s importeren / workshop fiets- en
wandelapps / cursus Samsung tablet / veiligheid, privacy en
onderhoud op je pc / cursus Excel.
Alle info over deze en toekomstige cursussen op
www.bibliotheek.koksijde.be.

Derde editie
Wetenschappelijke
Nascholing UGent - Koksijde
Ons gemeentebestuur is trots alle belangstellenden het nieuwe aanbod van de Wetenschappelijke
Nascholing Universiteit Gent i.s.m. Koksijde te presenteren. Dit is al de derde editie. Alle colleges vinden
plaats in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde op maandagen van 14 tot 16 u.
Reeks 1 - Invloed van testosteron op het gedrag
van mens en dier (prof. A. de Kruif)
- Ma 9 nov.: Hormonen, hersenen en gedrag
- Ma 16 nov.: Erfelijke factoren (‘nature’) en
milieufactoren (‘nurture’)
- Ma 23 nov.: Behandeling en preventie van door
testosteron veroorzaakte problemen
Reeks 2 - Huidaandoeningen
- Ma 7 dec.: Update huidkanker (prof. L. Brochez)
- Ma 14 dec.: Wonden en wondzorg (prof. H. Beele)
- Ma 21 dec.: Diagnostische mogelijkheden bij
allergie (prof. H. Lapeere)
Reeks 3 - Koreaans-Japanse relaties: conflict,
controverse en coöperatie
- Ma 15 feb.: Korea als bakermat van de Japanse

cultuur en de conflicten uit de 13de en 16de eeuw
(prof. A. Niehauss, dr. T. Walravens).
- Ma 22 feb.: Hedendaagse Koreaans–Japanse
relaties tussen conflict en coöperatie (door idem)
- Ma 29 feb.: A. Koreaans-Japanse relaties: conflict,
controverse en coöperatie (door idem) / B. Ghent
University Global Campus Korea (prof. K. Versluys,
directeur Onderwijsaangelegenheden)
Prijs: 30 euro voor de volledige lessenreeks, 50 euro
voor twee personen uit hetzelfde gezin.
Inschrijven: Info Koksijde, Zeelaan 303, T 058 53 29 99,
F 058 53 29 97, cultuurcentrum@koksijde.be
Info: brochure ter beschikking in Info Koksijde of
downloaden op www.casinokoksijde.be

Onze kunst in Surinaamse expo
Enkele klassen van de gemeentelijke Westhoek Academie Koksijde (WAK)
maakten samen liefst meer dan 400 werken voor deelname aan een
kunstmanifestatie in september in het Zuid-Amerikaanse Suriname waarmee
onze gemeente al vele jaren een bloeiende stedenband heeft in het kader van
ontwikkelingssamenwerking. Deze werken werden verscheept naar Suriname.
In de tweede week van augustus maakten Elke D’Haenen en Lode Demey
(WAK) met deze werken een installatie die in Suriname deel uitmaakt van
het Moengo Art Festival – Tembe fu wini van 14 tot 21 september. Een officiële
Koksijdse delegatie trekt ook richting Suriname en zal er aanwezig zijn voor de
grote ceremonie op vrijdag 18 september. Het Moengo Art Festival kan gevolgd
worden op https://www.facebook.com/moengofestival.
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Winterbrochure 2015-2016
Ook tijdens het najaar en in de winter valt er in onze gemeente
heel wat te beleven. Daarom heeft de dienst Toerisme al zijn nieuwe
Winterbrochure 2015-2016 klaar. Deze brochure bevat alle info over de
vele bezienswaardigheden in Koksijde en een overzicht van alle grote
evenementen tot eind maart 2016.
Ook het logiesaanbod is opgenomen met verschillende specifieke
arrangementen die garant staan voor een ontspannend winterverblijf
in onze badplaats. Verder is ook het ruime restaurantaanbod opgelijst.
Gratis bij de dienst Toerisme of downloaden via www.koksijde.be.

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum zoekt
namen en foto’s van paardenvissers
Het NAVIGO-team werkt momenteel aan een uitgebreide
inventaris van de garnaalvissers te paard doorheen de
tijd. Had u een vader en/of grootvader (of moeder!), een
broer, een oom, een buurman, een kennis, die op een
paard ging vissen? Bent u zelf paardenvisser (geweest)?
Kent u straffe, sappige verhalen, leuke anekdotes? Hebt u
mooie prentbriefkaarten, foto’s, dia’s, filmpjes, bidprentjes,
brieven, zeemansboekjes….? Zend dan een bericht naar
info@navigomuseum.be of bel 058 51 24 68 en vraag naar
Christophe Deconinck.
Met al dit materiaal wil het NAVIGO-team het verhaal van
de garnaalvisserij te paard in woord en beeld vatten. Het
museum zal het (beeld)materiaal tijdelijk ontlenen en er met
veel zorg een digitale afdruk van nemen om zo de erfenis van beelden en verhalen uit vervlogen tijden te
bewaren. U behoudt dus alle originele materiaal. Een medewerker kan bij u langskomen.

Op stap met de paardenvissers
Op Werelddierendag zondag 4 oktober, gaat het NAVIGO-museum op stap met de garnaalvissers te paard!
Vertrek aan het museum met de huifkar en het vissen bewonderen vanop de eerste rij! Na het koken en
proeven van de vangst op het binnenplein van het museum, zullen de paardenvissers in het museum
enkele bijzondere verhalen vertellen.
Info: www.navigomuseum.be

Lezing De middeleeuwen in strips
In de rand van de expo Abdijen en strips, verhalen
in beeld verzorgt Dirk Vanclooster, directeur van het
Abdijmuseum Ten Duinen, drie lezingen. De eerste vindt
plaats op zondag 20 september om 10.30 u. in de
filmzaal van het abdijmuseum.
Strips hebben bij het brede publiek een grote impact op
de beeldvorming van het verleden. Strips zijn dus een
ideaal hulpmiddel voor het doorgeven van informatie.
Ze zijn een vorm van hedendaagse geschiedschrijving.
Dirk Vanclooster legt uit hoe verschillende auteurs de middeleeuwen evoceren. Bijzondere aandacht gaat
naar de manier waarop de tekenaar het verleden voorstelt en er de materiële cultuur in verwerkt.
Toegang via het oud bezoekerscentrum, A. Verbouwelaan. Org.: vzw Familiares de Dunis. Toegang 5 euro
voor leden, 6 voor niet-leden.
Op dinsdag 13 oktober vertelt Vanclooster in de bibliotheek van Veurne meer over Historische strips.
Op dinsdag 17 november gaat het in de bibliotheek van Koksijde over Van Centsprent tot Graphic Novel,
telkens om 19.30 u. De expo Abdijen en strips, verhalen in beeld loopt nog tot 3 januari in het abdijmuseum,
gratis voor Koksijdenaars.

Oproep socio-culturele verenigingen
Voor erkenning en subsidiëring dienen de socio-culturele verenigingen elk jaar een aanvraag in te
dienen via de gebruikelijke aanvraagformulieren. Zowel het reglement en de aanvraagformulieren kan u
downloaden op www.koksijde.be. Ze zijn ook te bekomen bij de dienst Cultuur & Erfgoed.
Het werkjaar dat beoordeeld word betreft de periode van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015. Socio-culturele
verenigingen die in aanmerking wensen te komen voor een subsidie voor het huidige werkingsjaar dienen
de formulieren te bezorgen aan de dienst Cultuur & Erfgoed in het gemeentehuis tegen uiterlijk donderdag
15 oktober 2015.

Openbare werken: stand van zaken
Veilige fietspaden
Albert I-laan-Kinderlaan
Dit project situeert zich langs de Albert I-laan
(N34) tussen de Astridlaan in Oostduinkerke en de
Kinderlaan (N34z). De aanbesteding vond inmiddels
plaats. De Administratie Wegen en Verkeer buigt zich
momenteel over het dossier. Van zodra de definitieve
goedkeuring binnenloopt, kan de aannemer
aangesteld worden. Hierop is enige vertraging.
Daarom zal de coördinatievergadering pas omstreeks
eind september kunnen plaatsvinden, reden waarom
de geplande infovergadering op 17 september
niet doorgaat. De nieuwe datum voor deze
infovergadering zal via de nieuwsbrief en de website
meegedeeld worden.
Een en ander brengt met zich mee dat de start van
de werken, voorzien begin oktober, niet haalbaar
is. Ondertussen zijn de nutsmaatschappijen (water,
elek/gas, telecom,…) wel bezig met de voorbereiding
van hun aandeel in dit project.

Heraanleg Zeelaan fase 3

Na zeer veel voorbereiding kan het project voor de
heraanleg van de Zeelaan fase 3 starten. Het betreft
het stuk van de Jorisstraat naar de rotonde Poort toe.
Beschrijving - Ondergronds komt er in dat stuk
een nieuwe RWA-riool met aankoppelingen naar
de gebouwen toe. Diverse nutsleidingen worden
vernieuwd. Het wegdek wordt gelegd in sierasfalt en
de trottoirs in blauwe hardsteen. De nieuwe openbare
verlichting op de gevels en de multipalen zullen de
vernieuwing voltooien. Multipalen zijn multifunctioneel
voor o.m. kerstverlichting, geluid, sfeerverlichting en
stopcontacten.
Planning - Er was al infovergadering op 22 juni. De
planning werd daar toegelicht.

Wilderozenvoetpad
In september begint de uitvoering aan de zijde
Condéstraat. Na het uitbreken van het wegdek
start de vervanging van de vuilwaterriolering
(DWA). Er wordt ook een regenwaterriolering (RWA)
aangelegd. Deze RWA dient enkel voor opvang
van het regenwater van het openbaar domein,
niet voor privé aansluitingen. Daarna worden een
aantal aanpassingen door de nutsmaatschappijen
uitgevoerd. Ten slotte worden fundering, greppels en
betonklinkers aangebracht. Einde van de werken
omstreeks november.

Leeuwerikstraat
Dit dossier omvat rioleringswerken (zowel voor de
gemeente als voor Aquafin) in de Leeuwerikstraat,
deel Gen. Notermanlaan, Vinkenweg, Tortelduifstraat,
Zilvermeeuwstraat. Het project is een gezamenlijke
aanbesteding van de gemeente (riolen) met Aquafin
(nieuwe persleiding).
In september zal het laatste deel van dit werk
aangevat worden, nl. de verbouwing van het
pompstation op de hoek Kievitstraat/Leeuwerikstraat.
Pas na deze verbouwing kan de tijdelijke aansluiting
van rioleringen in de Gen. Notermanlaan en de
Vinkenweg definitief worden. Niettemin zal met de
aanleg van de greppels in de loop van september
gestart worden. Daarna aanleg van de opritten en
als laatste de asfaltlaag. Einde van de werken begin
november.

Bereikbaarheid handelszaken
- Vanaf de start van de werken wordt
eenrichtingsverkeer van de Poort naar zee
ingevoerd.
- De eerste drie weken van september kunnen alle
handelszaken buiten de werkuren met de wagen
bereikt worden. Er blijven parkeerplaatsen ter
beschikking.
- Na die drie weken wordt het gedeelte van de
Jorisstraat tot de Kursaallaan (kruispunt blijft open)
niet meer toegankelijk met de wagen, de rest blijft
open.
- Vervolgens wordt het gedeelte van de Kursaallaan
(kruispunt inbegrepen) tot aan de Zonderzorgstraat
ontoegankelijk voor voertuigen.
- Net vòòr de kerstvakantie zou dan het deel
Jorisstraat tot Kursaallaan (kp inbegrepen) weer
voor het verkeer opengesteld worden.
- Na het winterreces gaat het deel Zonderzorgstraat
tot aan de Poort ook dicht voor het verkeer.
- Het volledig stuk gaat beslist voor alle verkeer open
net vòòr de paasvakantie 2016.
- Na de paasvakantie zullen nog kleine stukken
afgewerkt moeten worden.
Tijdens de volledige duur van de werken blijven
alle handelszaken nagenoeg toegankelijk. De
ondergrondse Casinoparking (waar altijd één uur
gratis geparkeerd mag worden) blijft eveneens
bereikbaar.

Volg de planning via nieuwsbrief - Ga op de
gemeentelijke webstek naar de rubriek Mijn Koksijde.
Daar kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief
“Werken Zeelaan”. Eens geregistreerd ontvangt u
een mail met actuele info. Bent u al geabonneerd
op Koksijdse nieuwsbrieven? Meldt u aan en vink
“Nieuwsbrief openbare werken: Zeelaan” aan.

Hoek Strandlaan/Koninginnelaan
Dit dossier omvat de heraanleg van het deel
Koninginnelaan tussen de Strandlaan en de
Dwarsstraat. Op de hoek met de Strandlaan komt
een nieuwe opstapvriendelijke bushalte. Na de
zomer worden de parkeerstroken en de voetpaden
ook aangelegd, evenals de bushalte en de structuur
(houten paaltjes) van het nieuwe speelplein op deze
hoek. De speeltoestellen zelf vormen het voorwerp van
een apart dossier.

Parking toegang en kleine
parking Dunevoetjes (Abdijstraat)
De uitvoering werd uitgesteld tot na de
verbouwingswerken van de school.

Veurnelaan:
beperkt eenrichtingsverkeer
Gedurende het schooljaar 2015-2016 neemt de
gemeentelijke basisschool van Koksijde zijn tijdelijke
intrek in Home Mathilde Schroyens, Veurnelaan 61.
In de basisschool Abdijstraat vinden in die periode
renovatiewerken plaats.
Om de verkeersveiligheid in de Veurnelaan te
verhogen besliste het college van burgemeester en
schepenen om beperkt eenrichtingsverkeer in die
laan in te voeren tussen de Jan Van Looylaan en de
Berglaan. Het verkeer is verboden in de Veurnelaan
tussen het kruispunt met de Berglaan tot het kruispunt
met de Jan Van Looylaan. Deze maatregel wordt ter
kennis gebracht met de nodige verkeersborden.

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

Veertiendaagse van de Veiligheid

Rookmelders laten je niet stikken!
De Veertiendaagse van de Veiligheid, een initiatief van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken directie Brandpreventie, vindt plaats van vrijdag 12 tot vrijdag
26 september met als slogan “Elke minuut telt!”. De aandacht gaat vooral naar
voldoende rookmelders en een goed voorbereid vluchtplan om bij brand de
woning ongedeerd te verlaten. De hulpverleningszone Westhoek werkt actief
aan de campagne mee.
Als er ’s nachts brand uitbreekt heb je weinig kans om tijdig wakker te worden.
Wie slaapt, ruikt immers niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel
en is verstikkend. Een brand in de kamer naast je zal je pas zal opmerken of
ruiken na vele minuten. Jaarlijks sterven er in België meer dan 100 mensen
door woningbranden. Zorg mee dat we deze slachtoffers kunnen vermijden!
Elke brand die in zijn beginfase ontdekt wordt, kan iedereen met eenvoudige
middelen blussen.
Rookmelders in de woning beschermen alles en iedereen. Deze apparaten zijn te
koop in elektro-en doe-het-zelfzaken. Ze bestaan in allerlei types en prijsklassen. Zoek op de
verpakking naar de labels CE en EN14604. Bepaalde rookmelders zijn voorzien van een (niet vervangbare)
batterij met een levensduur van 10 jaar.
Waar en hoe hangen?
Woningen zijn veiliger als je ze beschermt met meerdere rookmelders. Plaats minstens een melder in de hal
of het trappenhuis en op elke bewoonde verdieping van het huis. Rookmelders in de keuken of badkamer
kunnen sneller leiden tot vals alarm door het koken en de stoom. De keuken blijft wel een risicoplaats voor
brand. Je kan hier kiezen voor een thermische melder in plaats van een rookmelder.
Alle andere kamers voorzie je het best van een rookmelder. Ga na waar er mogelijk brandrisico is. Denk aan
de berging met wasmachine en droogkast, de slaapkamer met televisie en elektronische apparaten…
Installeer de rookmelder steeds aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek. Het best hangt hij centraal
in de ruimte. Maak dat je er vlot bij kan voor onderhoud. Test je rookmelder elke maand. Stof hem enkele
keren per jaar af.

Activiteiten in het Duinenhuis
In het najaar is er weer heel wat te beleven in het natuur-educatief centrum Duinenhuis. Hieronder
een summier overzicht van het aanbod. Op de folders (verkrijgbaar aan de gemeentelijke balies en te
raadplegen op de website) staat meer info.
Open Monumentendag – Zie verzamelartikel, bl. 39
Cursus Zeevogels - Dinsdag 22 en 29 sept. en
13 okt. van 19 tot 22 u. (theorie) en zaterdag 24
okt. van 9 tot 12 u. (praktijk) in het Duinenhuis
/ Over zee-gebonden vogels, van duikers over
pijlstormvogels tot jagers en alken, herkenning
en boeiende aspecten van hun gedrag, met
foto’s en videomateriaal / Lesgever Koen Leysen
van Natuurpunt Educatie / 25 euro, 22 euro
leden Natuurpunt
(incl. syllabus)
/ Inschrijven:
duinenhuis@
koksijde.be,
058 52 48 17 (max.
25 deelnemers),
org. Natuurpunt
Westkust.
Basiscursus Digitale
Fotografie mens en natuur
- Zondag 27 sept, 4, 11, 18,
25 okt. en 8 nov. van
9 tot 12.30 u. / initiatief
van vzw De Kerkuil, Carels
Photography en het
Duinenhuis / Breng een
fototoestel mee waarop u
zelf diafragma, sluitertijd,
ISO en witbalans kan
instellen en veranderen /
55 euro, 35 euro voor
leden De Kerkuil / Inschrijven via
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be en betalen op
rek. nr. BE58 8285 9851 9879 (BIC HBKABE22XXX)
van De Kerkuil / Info: carelsphotography@skynet.be,
www.carelsphotography.net, 0495 59 81 01.
Workshop najaarsbessen - Maandag 28 sept.
van 19 tot 22 u. / In de herfst kleuren bessen de
duinen, leer tijdens een duin- en bessenwandeling
de eetbare bessen kennen en verneem hoe een
wintervoorraad met bessenbereidingen aan
te leggen, probeer enkele recepten uit in het
Duinenhuis / Lesgeefster herboriste en natuurgids
Marjan Janssens / 7,50 euro / Inschrijven:
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 / Daags
voor de workshop, zondag 27 sept., is er ook een
bessenwandeling om 14 u. aan de Zuid-Abdijmolen
(info dienst Toerisme)
Zeewierenwandeling – Zondag 4 okt. van 14 tot
16.30 u. / Zeewieren zijn onbekende groenten / Op
de wandeling snuisteren naar zeewieren, soorten
bekijken en meer vernemen over de levenswijze
en hun culinaire en andere toepassingen / In het

Duinenhuis nadere kennismaking met de vondsten
bij een drankje / Vertrek Elisabethplein, 2 euro
(max. 25 deelnemers) / Inschrijven:
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 / Combineer
deze wandeling met de kookworkshop op
dinsdag 6 okt.
Garnaalkruien met de Spanjaardbank Tweedaagse workshop op maandag 5 okt. om
11.15 u. en dinsdag 6 okt. om 12.30 u. / Maak
kennis met echte garnaalkruiers en ga zelf in zee
met een waadpak en een sleepnet. De grote
garnalen worden in het Duinenhuis gekookt en
geproefd / Draag lichte kledij (lange broek en
kousen) en breng reservekledij mee / 25 euro
voor de tweedaagse / Inschrijven:
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Kookworkshop zeewieren - Dinsdag 6 okt. om 19
u. / Zeewier is – volgens kenners – een vergeten
oergroente die bij geen enkele maaltijd zou mogen
ontbreken / Verneem meer over het zeewieraanbod
in natuurwinkels en gespecialiseerde zaken, over
eigenschappen enz. / Verwerking van een paar
soorten in eenvoudige receptjes om thuis voort te
experimenteren met een bundel tips / Lesgeefster
Marjan Janssens / 10 euro, inschrijven vóór 28
september: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 /
combineer met de zeewierenwandeling op zondag
4 oktober.
Infoavond Cursus Natuurgids - Woensdag 7 okt.
om 19 u. / Wilt u uw enthousiasme voor de natuur
met anderen delen? Volg dan de cursus natuurgids
/ Op deze infoavond alle info over deze cursus /
gratis toegang / Contact: CVN West-Vlaanderen,
anke.desender@c-v-n.be, 050 82 57 26, of
Educatief Centrum Duinenhuis (058 53 30 97) of
nathalie.haentjens@koksijde.be.

Honderdduizend blikjes in de Westhoek?!
Twintigduizend kg zwerfvuil waarvan maar liefst honderdduizend blikjes! Dat was het trieste resultaat van de
grote IVVO-zwerfvuilopruimdag voor verenigingen in het voorjaar in onze regio. Blikjes kan je immers al twintig
jaar gemakkelijk kwijt in de blauwe pmd-zak. En toch belanden ze nog steeds massaal langs onze wegen.
Een onthutsende vaststelling.
De afvalintercommunale IVVO profileert zich daarom als fervent voorstander van een statiegeldsysteem voor
drankverpakkingen. Door de invoering van statiegeld krijgt het afval een waarde. Dat is belangrijk in de strijd
tegen zwerfvuil. Wie smijt immers achteloos geld op straat? Een recente studie schat dat 40% van het zwerfvuil
op deze manier kan voorkomen worden. IVVO-collega’s in Scandinavië bevestigen dat ze verpakkingen,
waarop statiegeld van toepassing is, zelden of nooit aantreffen tussen het zwerfvuil. Dus pleit de IVVO vóór
een goed statiegeldsysteem voor drankverpakkingen.
Info – IVVO, 057 23 08 83, communicatie@ivvo.be of dienst Mil&DO 058 53 34 39, milieu@koksijde.be.

Wandelzoektocht “Wandelshake NatuurCultuur”
De wandelzoektocht “Wandelshake
NatuurCultuur” blijft voortduren
zolang er deelnameformulieren
zijn. Vorig jaar gingen 3.000
formulieren van deze zoektocht
de deur uit. Thans is er een
nieuwe stapel in omloop. Deze
zoektocht, een organisatie van het
bezoekerscentrum De Doornpanne
van de IWVA en het Duinenhuis
Koksijde, biedt een prachtig stuk
natuur en cultuur voor het hele
gezin. Met deze uitgave wordt op
5.000 deelnemers gemikt. De lus is
8 kilometer lang en doet niet alleen
De promotoren van de wandelzoektocht, v.l.n.r. Rika Driessens (coördinator
de duinen en het strand aan maar
bezoekerscentrum De Doornpanne), Jan Vandromme (diensthoofd Mil
& DO), Johan Verbauwhede (directeur-generaal IWVA), schepen Albert
ook de pittoreske straatjes in de
Serpieters van Leefmilieu, Geoffrey Ingouf (coördinator Duinenhuis wd.) en
Senegalese wijk van Koksijde.
Nathalie Haentjens (dienst Mil & DO).
Deelname is gratis. Starten kan
vanuit de dienst Toerisme (Zeelaan
303), het Duinenhuis (Bettystraat) en het bezoekerscentrum De Doornpanne (Doornpannestraat 2).
Daar liggen ook deelnameformulieren klaar.
Schepen Albert Serpieters looft alvast de geslaagde samenwerking met het bezoekerscentrum De
Doornpanne en nodigt samen met IWVA-directeur-generaal Johan Verbauwhede iedereen uit om mee te
doen.

Bezoek milieuraad Ganzeweide
De milieuraad was op 23 juni uiterst geboeid door het verhaal
van Dierenasiel Ganzeweide. Hun nieuwe stek bij het oude
munitiedepot langs de Langeleedstraat blijkt een parel van
duurzaamheid te zijn, op alle vlakken (energie, ecologie,
dierenwelzijn, ...).

Lege batterijen
in ruil voor
bomen
Bebat bestaat 20 jaar en dat
verdient een…. boompje. Breng
daarom tot 15 september zoveel
mogelijk lege batterijen naar het
containerpark. Voor elke 20 kg
ingezamelde lege batterijen plant
Bebat een boom. Kijk eens in uw
laden, u vindt vast en zeker wel
een “platte piele”…

Maan- en zonsverduisteringen
Totale maansverduistering - In de nacht van zondag 27 op
maandag 28 september vindt van 02 tot 05 u. een totale
maansverduistering plaats. De eclips is in zijn geheel zichtbaar
vanuit Nederland en België. De eclips begint om 02.11 u. en staat
om 04.48 u. op zijn maximum. Einde om 07.24 u.
Een totale maansverduistering kan erg indrukwekkend zijn.
Tijdens de totaliteit bevindt de maan zich dan volledig in de
kernschaduw van de aarde en valt er geen direct zonlicht meer
op de maan. Vanop het dakterras van het Duinenhuis (gratis
toegang) kan u (enkel bij helder) weer dit geweldige fenomeen
bekijken. De Sterrenjutters geven uitleg. Org. Sterrenjutters Koksijde.
Voordracht totale zonsverduisteringen - Gerard Deman is de éclips-goeroe van Vlaanderen en ver
daarbuiten. Hij heeft alle eclipsen van de laatste decennia live meegemaakt. Hij trok naar China, Amerika
en Australië en op 20 maart nog naar de Faeröer eilanden voor de meest recente eclips. Op vrijdag
2 okt. om 19.30 u. verzorgt hij een voordracht in het Duinenhuis. Een echte aanrader voor wie dit mooie
natuurfenomeen, gedocumenteerd met prachtige foto’s en dia’s, wil bijwonen. Org. Sterrenjutters Koksijde.
Toegang 5 euro, 4 euro leden Sterrenjutters Koksijde, inwoners Koksijde, gidsen Duinenhuis en studenten
(drankje inbegrepen). Inschrijven via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Groepsaankoop zonnepanelen
In september start in West-Vlaanderen een groepsaankoop voor zonnepanelen. Via de groepsaankoop
kan u tegen een scherpe prijs een kwalitatief hoogwaardig en compleet zonnepanelensysteem
aankopen, inclusief plaatsing en elektrische keuring. Inschrijven kan tot 28 oktober.
Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Door vermindering
van de CO2-uitstoot draagt u bij aan een duurzame toekomst. Door
zelf stroom op te wekken bespaart u jarenlang op uw energiekosten
en hebt u bovendien een grotere onafhankelijkheid van uw
energieleverancier.
Bij deze groepsaankoop wordt u helder en objectief geïnformeerd,
zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Gedurende het
gehele traject, van inschrijving tot installatie, staat een helpdesk
van Ichoosr ter beschikking om u te begeleiden. De kwaliteit van de
producten en leveranciers wordt gewaarborgd en goede garantievoorwaarden worden verzekerd.
Inschrijven voor de groepsaankoop kan tot en met 28 oktober. Op 29 oktober vindt een veiling plaats
waarin alle gekwalificeerde leveranciers tegen elkaar bieden. De leverancier met het laagste bod wint de
veiling. Vanaf 16 november ontvangen ingeschreven inwoners van de winnende leverancier een persoonlijk
voorstel en tot 18 december kan u beslissen hier al dan niet op in te gaan. Indien u het voorstel aanvaardt,
wordt uw zonnepanelensysteem voor 1 juni 2016 geïnstalleerd.
Koksijde ondersteunt deze actie door via Woonhuis NieKo hulp te bieden bij inschrijving voor deze
groepsaankoop.
Info: woonloket (zonder afspraak), Sociaal huis, Ter Duinenlaan 34, elke di, do en vr van 13.30 tot 16 u. /
of na afspraak bij woonhuis NieKo, Zeelaan 24, T 058 53 34 90, wonen@koksijde.be

Loop mee voor Werelddag Suïcidepreventie
Op 10 september is het Werelddag Suïcidepreventie. Vanuit de hele wereld
worden die dag acties opgezet om aandacht te vragen voor de preventie van
zelfdoding. Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie werkt aan die dag mee door
zoveel mogelijk mensen ervan bewust te maken dat zelfdoding te voorkomen is
en dat iedereen kan helpen.
In aanloop naar de Werelddag Suïcidepreventie organiseert het Vlaams
Actieplan op woensdag 9 september met alle organisaties achter Zelfmoord1813 een loop-event voor de
preventie van zelfdoding. Het doel is om samen met Bart Schols, peter van dit project, 1813 kilometer te
lopen voor Zelfmoord1813.
Wie wil meedoen kan inschrijven voor 5, 10 of 15 km. Meer info op Zelfmoord1813 of via info@vlesp.be.

Tweede editie van 11 tot 14 september

Bloemenfeest Koket Koksijde-Floralia
Van vrijdag 11 tot maandag 14 september organiseert ons gemeentebestuur voor de tweede keer
Koket Koksijde – Floralia. Het bloemenfeest vindt plaats op het Theaterplein en in het gemeentehuis. Dit
unieke festival is een realisatie van achttien meesters-floristen die in evenveel strandcabines bloemen
in een symfonie van kleuren tot kunst verheffen. Absoluut hoogtepunt zijn de bloemencomposities van
gerenommeerd bloemensierkunstenaar Jo Pattyn in het gemeentehuis zelf.
Inspiratie voor de tweede editie van Koket Koksijde
werd geput uit de wondere onderzeese wereld van
prachtige gekleurde vissen, koralen, bloemen en
ander leven. Zo maakten de stielmannen van de
gemeentelijke dienst vissen, zeesterren en kwallen,
waarvan enkele in reusachtige afmetingen. Al deze
creaties worden met de juiste bloemenaccenten
gedecoreerd en vormen samen in het gemeentehuis
(raadzaal) een zwevend bloemenwerk, letterlijk en
figuurlijk het hoogtepunt van de tentoonstelling.

Baarden van Mozes

Voor de vele verschillende bloemencreaties wordt
gewerkt met o.a. de Gloriosa, Vanda, Protea,
Dendrobium en de Guzmania. Die laatste behoort
tot de Bromeliaceae, net zoals de Tillandisa
usneoides, in de volksmond ook wel “de baard van
Mozes” genaamd. Deze baarden zullen in grote
hoeveelheden gebruikt worden om de hangende
creaties in de ruimte van het gemeentehuis vorm
te geven. De constructies en decors zullen tot de
verbeelding spreken. Voor de uitwerking ervan zal
Jo Pattyn zich laten bijstaan door gerenommeerde
floristen zoals Olivier Petillion, Tania Huyghe en Carl
Depuydt.

Bebloemde strandcabines

Op het Theaterplein voor het gemeentehuis van
Koksijde legt de gemeentelijke groendienst o.l.v.
Ides Leys een duinenlandschap aan, waarvoor in

totaal 650 ton zand wordt
aangebracht. In achttien
strandcabines zullen
floristen een tot de
verbeelding sprekende
bloemencreatie
verwezenlijken. De
deelnemende floristen
zijn Hendrik Olivier, Geert
Pattyn, Stefan van Berlo,
Stijn Simaeys, Sören Van
Laer, Carl Vandermoere,
Ann Desmet, Hilde Verhelle,
Wim Dierendonck, Tom De
Wilde, Sarah Meersschaut, Haruko
Noda, Moniek Vanden Berghe, Koenraad
Fonteyne, Thierry Vermandere, Vincent Cauwelier,
Josephine Degroote en Conny Pladys.

Praktische info:

Koket Koksijde – Floralia is open:
- op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september
van 10 tot 22 u.
- op maandag 14 september van 10 tot 18 u.
Toegang: 5 euro (tot 16 jaar gratis)
Ter gelegenheid van Koket Koksijde – Floralia zullen
alle administratieve diensten in het gemeentehuis
gesloten zijn voor het publiek op vrijdag 11 en
zaterdag 12 september.

Oproep aan alle seniorenverenigingen:
word lid van de seniorenadviesraad
De seniorenadviesraad (SAR) richt een oproep tot alle seniorenverenigingen (ook woonzorgcentra en
assistentiewoningen) van Koksijde om lid te worden van de SAR en aldus een stem te hebben in de
adviesraad.
De SAR adviseert het college van burgemeester en
schepenen en de OCMW-raad over alle seniorengerelateerde problemen, in het bijzonder huisvesting
en mobiliteit, levenslang leren, sport en cultuur, veiligheid en gezondheid, armoede en vereenzaming.
Verder organiseert de SAR regelmatig allerlei activiteiten en informatienamiddagen voor senioren.
De eigenlijke raad bestaat uit enthousiaste senioren, zowel afgevaardigden van de seniorenverenigingen
en van de politieke partijen, en onafhankelijken.
Werking
Er zijn negen algemene vergaderingen per jaar en één statutaire vergadering. Belangrijke adviezen worden
in kleinere werkgroepen voorbereid. De voorstellen worden telkens ter goedkeuring aan de algemene
vergadering voorgelegd. De seniorenadviesraad volgt het verdere verloop ervan op.
Wilt u de seniorenadviesraad versterken? Stel uw kandidatuur om mee te werken en een echte stem te
hebben in de beleidsadvisering. Dien uw kandidatuur vóór 15 oktober schriftelijk in bij de seniorenconsulent
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 42, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34.

Ontmoetingsgroep voor mantelzorgers
Zorg verlenen aan een hulpbehoevende is niet altijd zo
gemakkelijk en het legt soms heel wat beslag op je eigen
persoon. Daarom organiseert het Sociaal Huis i.s.m. Ziekenzorg
CM een ontmoetingsgroep voor mantelzorgers. Men kan er
ervaringen uitwisselen en info inwinnen, of gewoon even op adem
komen.
Elke samenkomst draait rond één bepaald thema met als
overkoepelend thema: “Hoe blijf ik het op een positieve manier
volhouden?”. De specifieke thema’s worden samen en op vraag

van de groep bepaald.
De ontmoetingsgroep komt samen van 14 tot 16 u. in het Sociaal Huis op volgende data: 19 nov., 17 dec.,
7 januari, 18 februari, 3 maart en 18 april.
Bijdrage: 2 euro per bijeenkomst, ter plaatse te betalen. Koffie en een infomap zijn inbegrepen. Het is de bedoeling
dat deelnemers naar elke bijeenkomst komen.
Een mantelzorger bent u als u regelmatig zorg verleent aan een chronisch zieke persoon uit uw omgeving: uw
partner, ouder of kind, evengoed uw hulpbehoevende buur of goeie vriend(in).
“Zorgen voor” doet u uit persoonlijke betrokkenheid of vanuit een emotionele relatie. Het komt in allerlei vormen
voor. Het varieert van af en toe, tot 24 uur per dag. Vaak is er één centrale mantelzorger, maar in zwaardere
zorgsituaties zijn meestal meer mensen betrokken.
Inschrijven: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 Koksijde, 058 53 43 10, info@sociaalhuiskoksijde.be of bij Ziekenzorg
CM Oostende, Ieperstraat 12 Oostende, 059 55 26 18, mantelzorg.zzwv@cm.be.

Dertig jaar Huize Rozenwingerd
Op zondag 13 september viert Huize Rozenwingerd (Bitterzoetlaan 7-9 in Oostduinkerke) zijn 30-jarig
bestaan. Dat gebeurt met volgend programma:
- feestmaal (stoverij met frietjes) in zaal Witte Burg van 11.30 tot 14.30 u. Vooraf inschrijven.
- opendeur in de woonvormen en de werkruimtes van de Dagbesteding De Bollaard (Hof ter Hillestraat 1 in
Wulpen) van 13 tot 16.30 u. en Huize Rozenwingerd in de Bitterzoetlaan 7-9 in Oostduinkerke van 13 tot 17.30 u.
- opening van de belevingstuin, animatie en sfeermuziek, “samen kunst”: expositie met kunstwerken van
bewoners en kunstenaars uit de buurt
Info: Huize Rozenwingerd, nancy.tyvaert@rozenwingerd.be, T 058 53 38 54

Senioren: info en doe-namiddagen
in de Week van de Mobiliteit
Veilig elektrisch fietsen - De seniorenadviesraad (SAR) presenteert
op woensdag 16 september een workshop “veilig elektrisch fietsen”
op het Marktplein. De elektrische fiets biedt veel voordelen: het is een
goedkoper alternatief voor de auto, goed voor het milieu en bovenal
dé manier om van fietsen te blijven genieten. Anderzijds zijn er
onzekerheden. Hoe zit dat met de wetgeving? Is die snelle en zware
fiets wel veilig?
1ste sessie om 13.30 u. / 2de sessie om 15.30 u. Deelnemen is
gratis. Napraten en mogelijkheid tot vraagstellen. Koffie (2 euro) ter
beschikking. Vooraf inschrijven nodig, beperkt aantal plaatsen:
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of T 058 53 43 42.
Test een elektrische fiets – Op woensdag 16 september tonen fietshandelaars van Koksijde op het
Marktplein vanaf 13.30 u. verschillende modellen van elektrische fietsen. Zij bieden de mogelijkheid om een
gratis testrit te maken op een elektrische fiets naar keuze. Gratis deelname, inschrijven is niet nodig.
Verkeersquiz – Op vrijdag 18 september kunnen senioren van 14 tot 17 u. in het Sociaal Huis gratis
deelnemen aan een interactieve verkeersquiz. De wegcode staat niet stil. Elk jaar komen er nieuwe regels
bij. De quiz geeft op een aangename en leerrijke manier antwoord op veel vragen en situaties. Deelnemers
krijgen een update van de laatste wijzigingen in de wegcode. Pauze en mogelijkheid tot vraagstellen
(koffie 2 euro). Vooraf inschrijven nodig: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of T 058 53 43 42.

Seniorenadviesraad organiseert
Nederlandstalige praatnamiddagen
De seniorenadviesraad (SAR) start in samenwerking met cvo Cervo-Go
en de gemeentelijke bibliotheek (waar de lessen plaatsvinden) een reeks
conversatie Nederlands voor senioren (55+). De cursus (conversatie NT2) is
niet alleen bedoeld voor anderstaligen, maar voor iedereen. De nadruk ligt
op het communicatieve aspect van het Nederlands. Er wordt geen les gegeven op een schoolse manier.
De cursus kan men het best omschrijven als een babbelgroep waar vooral wordt aangeleerd hoe u vlot in
het Nederlands kan communiceren in groep. Kortom, veel spreken. Er wordt gewerkt met twee groepen.
Groep maandag: van 13.30 tot 15.45 u., start op 7 september, einde op 11 januari.
Groep donderdag: van 13.30 tot 15.45 u., start op 10 september, einde op 14 januari
Prijs: 24 euro inschrijving en 5 euro voor het cursusmateriaal.
De lessen vinden plaats in de bibliotheek van Koksijde.
Inschrijven: rechtstreeks bij Cervo-Go, www.cervogo.be of T 058 41 51 61
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 42, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34.

Eetfestijn voor Senegalese projecten
Ten voordele van haar projecten organiseert Sabelle Diatta uit Oostduinkerke op vrijdag 4 september om
19 u. in zaal Witte Burg de activiteit Djiri Kassoumaye, een Senegalees eetfestijn. Op het menu: bissap met
fataya (apero), thiébouyape met groenten en rijst (hoofdschotel), eigenbereide verse exotische fruitsla
(dessert). De opbrengst van het initiatief gaat naar haar
projecten SOS Casamance in het zuiden van Senegal,
meer bepaald de bouw van klassen voor de lagere
school in Sindone en de renovatie van de materniteit
in Baïla. De toegangsprijs
bedraagt 20 euro voor
volwassenen en 10 euro
voor kinderen jonger dan
10 jaar. Inschrijven bij
sabelle.diatta@telenet.be
of via 058 52 01 93.

De huidige toestand van de lagere school in Sindone…

Bloedinzamelingen in september
In september organiseert het Rode Kruis Koksijde volgende
bloedinzamelingen:
- donderdag 17 september van 17 tot 20 u. in ’t Oud Schooltje (Kerkstraat)
in Koksijde-Dorp
- woensdag 23 september van 16.30 tot 20 u. in zaal Witte Burg in
Oostduinkerke
- woensdag 30 september van 17 tot 19.30 u. in de Kerkepannezaal
(Strandlaan) in Sint-Idesbald
Dagelijks hebben mensen bloed nodig. Elke mens heeft 70% kans ooit een
bloedproduct in zijn leven nodig te hebben. Slechts 3% van de bevolking
geeft zelf bloed. Cijfers die meteen duidelijk maken waarom het zo
belangrijk is om u als bloeddonor te melden. Dat kan vanaf 18 tot 71 jaar.
U redt er mensenlevens mee.
De bloedgift zelf duurt ca. 8 minuten. Met inschrijving, invullen vragenlijst en
gesprek met de dokter mag u rekenen op 45 minuten. Nadien wordt u een
drankje en geschenkje aangeboden. Breng uw identiteitskaart mee.
Opleiding EHBO-helper
De Rode Kruisafdeling Koksijde organiseert vanaf 9 september opnieuw
een cursus EHBO-helper. Eerste hulp verlenen is makkelijker dan je denkt.
Met kleine, eenvoudige handelingen kan men al veel doen. Een brandwonde afkoelen onder de kraan, een
bloeding onder controle houden met een drukverband, reanimeren bij een hartstilstand enz. In acht avonden
worden talrijke handelingen aangeleerd. Na het slagen in een evaluatie ontvangt de helper een brevet dat
5 jaar geldig blijft.
Lessen in ‘t Oud Schooltje (Kerkstraat 20, Koksijde-Dorp) op 9, 16, 23 en 30 september van 19 tot 22 u.
(1ste evaluatie op 7 okt.) / lessen op 14, 21, 28 oktober en op 12 november (2de evaluatie op 18 nov.).
Info en inschrijvingen: Vicky Tachel, 0494 49 38 62, vorming@koksijde.rodekruis.be

Mutsen en sjaals voor havenarbeiders
Het breiteam van het Sociaal Huis breidde tijdens de
voorbije bijeenkomsten met overschotjes wol tientallen
mutsen en sjaals. Deze kledij gaat naar een project dat
steun biedt aan buitenlandse havenarbeiders (Filippijnen,
Polen,…) die soms maanden van huis zijn. Ze werken
in moeilijke omstandigheden en hebben vaak geen
aangepaste kledij voor de winterperiode.
Wil je ook meedoen met de breiclub of gewoon een
babbeltje slaan bij een kop koffie met cake, kom dan elke
laatste donderdag van de maand naar het Sociaal Huis
(info: Ter Duinenlaan 34, T 058 53 43 10 of
info@sociaalhuiskoksijde.be - www.sociaalhuiskoksijde.be)

Feestelijke editie budgetkoken
Op donderdag 11 juni werd in de reeks
budgetkomen van het Sociaal Huis een waar
feestmaal bereid in zomerse sfeer met barbecue.
De raadsleden en het personeel lieten het zich
smaken. Op het menu stond er trio van bruchetta,
gaspacho en gekookte hamrolletjes met gegrilde
groene asperges, gevolgd door vis in papillot met
taboulé, kipfilet met fruitspiesje en saffraanrijst,
ribeye met bearnaisesaus en krielpatatjes. Als kers
op de taart nog een heerlijke bananencrème
met vanille-ijs. Deze editie was mogelijk dankzij
de vrijwilligers en de Hotelschool Koksijde die de
prachtige locatie aanbood!

Filmvoorstelling KOKSIJDE tussen 1945 en 1965

Kom naar een ontmoetingsnamiddag
Op dinsdag 29 september organiseert het project Samen Zorgen van
het Sociaal Huis vanaf 14 u. in het Erfgoedhuis (oud- gemeentehuis van
Oostduinkerke) een boeiende ontmoetingsnamiddag voor senioren. Er wordt
een film gespeeld: KOKSIJDE tussen 1945 en 1965! De ideale aanleiding om
samen met leeftijdsgenoten herinneringen op te rakelen uit uw jeugdjaren!

met de steun van

In een gemoedelijke sfeer, met een kopje koffie en een gebakje, leert u mensen uit uw buurt kennen.
Misschien wel het begin van een mooie vriendschap?
Deze ontmoetingsnamiddag met film vindt ook
plaats in andere kernen:
- op 13 oktober in Koksijde-Bad om 14 u. in de Willem
Elsschotzaal van de bibliotheek
- op 30 oktober in Koksijde-Dorp om 14 u. in ’t Oud
Schooltje
- op 27 november in Sint-Idesbald om 14 u. in de
Kerkepannezaal
- op 8 december in Koksijde om 14 u. in de Gasterie
(ingang park Abdijmuseum Ten Duinen)
Toegang: 2 euro, koffie en taart inbegrepen. Graag
ten laatste een week vooraf inschrijven, het aantal
plaatsen is beperkt. Deze activiteiten lopen in
samenwerking met de provincie West-Vlaanderen.
Contact: Katrien Debruyne, projectcoördinator
Samen Zorgen, Ter Duinenlaan 34, T 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.

Vzw Perdito: voor paarden in nood
Op zaterdag 5 en zondag 6 september vindt van 10 tot 18 u. op de hoeve
Wulpendammestraat 8 in Wulpen, het opendeurweekend plaats van de vzw Perdito
Paarden in Nood. Deze vereniging vangt verkeerd begrepen en verwaarloosde
paarden op, en biedt hen een verdiende kans op een waardig leven aan. De hoeve
is ook een plaats waar vooral kinderen met beperkingen gelukkige momenten
beleven in relatie met de paarden.
Perdito is dus een thuis voor paarden die omwille van
hun medische, familiale of gedragsmatige problemen
niet meer ingezet kunnen worden voor sport of
recreatie en die daardoor vaak onterecht opzij worden
geschoven of zelfs nodeloos naar het slachthuis
afgevoerd worden.
Initiatiefneemster Iris Gillade: “In elk geval blijken
kinderen (vooral met beperkingen) goed met de
paarden overeen te komen. Men treft er glunderende
bengeltjes aan, trotse (groot)ouders en paarden die
met zeer veel liefde behandeld en verzorgd worden. Zo
verkrijgt men interactie mens en dier, kind en paard.”
Perdito kan nog veel hulp gebruiken van sponsors, leden,
peter & meters en vrijwilligers. De vereniging werkt ook
samen met de Vriendenkring Doede Kerkuuls.
Op de opendeur van 5 en 6 september zijn enkele leuke
attracties voorzien. Het boerderijtje beschikt o.m. over
een zonneterras, stalling, buitenpiste en enkele weiden.
Info: 0474 08 29 28, vzwperdito@hotmail.com,
www.vzwperdito.be

Multimove voor kleuters
In het najaar plant de sportdienst weer Multimove voor kleuters van
de 2de en de 3de klas. Dit gevarieerd bewegingsprogramma legt de nadruk op algemene ontwikkeling van
bewegingsvaardigheden. Met als motto “als je niet kan springen, landen, lopen, vangen, werpen.., kan je
niet voetballen, zwemmen, tennissen…
De oefeningen vinden plaats op maandag (sporthal Koksijde) en op dinsdag (sporthal Oostduinkerke)
van 16.30 tot 17.15 u. Start op 5 oktober, tot 16 december (10 lessen, niet in de herfstvakantie), prijs 15 euro
(kiezen voor maandag of dinsdag).
Inschrijven vanaf 15 september via sportdienst@koksijde.be, of bij de sportdienst, Hazebeekstraat 11,
Oostduinkerke, 058 53 20 01. Beperkt aantal plaatsen. Tweede reeks van januari tot maart (inschrijven vanaf
8 december).
Info: www.sport.koksijde.be.

Week van de sportclub
De jaarlijkse Week van de Sportclub vindt plaats van 12 tot 20
september. Dit BLOSO-initiatief biedt sportclubs de kans zich bij het
grote publiek te promoten. Als afsluiter van deze week organiseert
de sportdienst op zaterdag 26 september een “sportbeurs” in Oostduinkerke-Dorp, tijdens en op dezelfde
locatie als Oostduinkerke Kids. Veel Koksijdse sportverenigingen zullen er aanwezig zijn met een infostand. Ze
verzorgen ook demonstraties.

Scholenveldloop

De sportdienst pakt traditiegetrouw uit met zijn
jaarlijks veldlopen, sportpark Hazebeek:
- dinsdag 22 september van 13.45 tot 16 u. voor
de kinderen uit het lager onderwijs van de
gemeente Koksijde.
- woensdag 23 september van 14 tot 16 u. voor
de leerlingen van het middelbaar onderwijs
van Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne.
Op deze tweedaagse zetten ca. 2.000 kinderen
en jongeren letterlijk hun beste beentje voor.

Sluitingsprijs in Putte-Kapellen
De sportdienst legt op dinsdag 13 oktober een bus in naar de sluitingsprijs in Putte-Kapellen, aan de grens
met Nederland. Die prijs sluit het wielerseizoen af. Vertrek om 9 u. aan de sporthal Hazebeek, weer thuis
om 18.30 u. De sportraad betaalt de bus: wie meewil betaalt vooraf 10 euro, maar krijgt dit de dag zelf bij
aanwezigheid terug. Inschrijven bij de sportdienst, of via sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01.

Cursus Stop Pesten NU!
Zonder twijfel zijn er kinderen die het nieuwe schooljaar niet zien
zitten omdat ze gepest worden. Omgaan met pestkoppen kan
geleerd worden. Om kinderen daarbij te helpen organiseert Het
Huis van het Kind op zaterdag 5 september in Jeugdhuis de PIT
(Kursaallaan 28) een assertiviteitstraining voor jongeren. In de
workshop “STOP PESTEN NU!” leren ze technieken om pestgedrag te
stoppen.
- van 9.30 tot 12 u. voor kinderen tussen 8 en 11 jaar
- van 13.30 tot 16 u. voor tieners tussen 12 en 15 jaar
De workshop is volledig gratis. Schrijf in via
info@sociaalhuiskoksijde.be of via 058 53 43 10.

Gerestaureerd stranddienstencentrum
en nieuw openluchtzwembad geopend!
Niet alleen de gemeentelijke overheid maar ook de Koksijdse gemeenschap was op zondag 28 juni in
feeststemming. Natuurlijk omdat de laatste zondag van juni met Garnaalfeest en Garnaalstoet de jaarlijkse
hoogdag van Oostduinkerke is, maar deze keer nog veel meer omdat op de Zeedijk het nieuwe zwembad en
het gerestaureerde stranddienstencentrum officieel geopend werden. Het zwembad heeft nu ook een nieuwe
naam: “Strandbad Oostduinkerke”.
De bouw van dit dubbelproject startte in
oktober 2013 en werd in juni 2015 tot een
goed einde gebracht. Architectenbureau
Van Acker en Partners (Gent) tekende
het ontwerp, NV Van Laere (Zwijndrecht)
restaureerde het stranddienstencentrum,
Furnibo (Veurne) realiseerde het nieuwe
zwembad. De zwembadtechnieken waren
voor Visser & Smit Hanab. Het budget bedroeg
4,6 miljoen euro, waar 1.338.700 euro
restauratiepremie van Onroerend Erfgoed voor
het stranddienstengebouw.
Vlaams minister-president Geert Bourgeois
en olympisch medaillewinnaar Fred
Deburghgraeve waren de eregasten van
burgemeester Marc Vanden Bussche en
zijn schepenen. De sfeer was zomers, guitig,
ongedwongen. De burgemeester voorspelde
een mooie toekomst voor het project: “We
willen met dit nieuwe openluchtbad een echt
baywatchgevoel creëren bij de bezoekers. In
de vakantiemaanden zullen er evenementen
georganiseerd worden: initiaties duiken,
waterpolo en brevetzwemmen. Het wordt een
formidabele extra toeristische troef, uniek aan
onze kust.”
Het bestuur ging ook op zoek naar een nieuwe
naam, waartoe een oproep in Tij-dingen
verscheen. De jury noteerde 92 inzendingen met
244 leuke namen. Uit een reeks genomineerde
namen koos het college van burgemeester
en schepenen in zitting van 15 juni 2015 voor
“Strandbad Oostduinkerke”. Deze naam
werd ingezonden door Martine Vande Vyvere
(Wulpen), Daniel Legein (Koksijde) en Noël
Terryn (Oostduinkerke). Ze verwierven meteen
eeuwige roem en kregen bovendien een leuk
geschenk.

De bedenkers van de naam “Strandbad Oostduinkerke” Martine
Vande Vyvere, Daniel Legein en Noël Terryn bij minister-president
Geert Bourgeois, burgemeester Marc Vanden Bussche en
schepenen.

Minister-president Geert Bourgeois knipt het openingslint, geflankeerd door burgemeester Marc Vanden Bussche
en schepenen. Rechts naast de burgemeester kijkt Frederik Deburghgraeve, gouden medaillewinnaar zwemmen
Olympische Spelen Atlanta 1996, instemmend toe.

Coxy Cyclers fietsten in Frans Baskenland
Tijdens de voorbije zomer waren vijftien dappere fietsers van Coxy Cycling weer op fietsreis in Frankrijk.
Van 7 tot 14 juli verkenden ze de Pyreneeën in Frans Baskenland. Deze foto werd genomen aan de gevel
van het hotel Aux Tauzins in Montfort-en-Chalosse. Op de foto v.l.n.r. schepen van Sport Dirk Dawyndt, de
hoteleigenaars, Eugène Blommaert, Cyriel Caudron, Rudi Calcoen, Jerry De Hoon, Diony D’haenen,
Dirk Coelus, Peter Leuridan, Pieter Verhaeghe en Ignace Willekens. Onderaan Filip Willaert, Rita Dedeyster,
Jean-Pierre Dolfen, Luc Vandenbussche en, Rik Depoorter.

Watergewenning en kleuterzwemmen
De Gezinsbond organiseert opnieuw een reeks watergewenning en
kleuterzwemmen in het Hoge-Blekkerbad in Koksijde-Dorp. De lessen
vinden plaats op dinsdag en vrijdag vanaf 8 september tot 9 oktober.
Watergewenning van 17 tot 17.45 u., kleuterzwemmen van 17.45 tot
18.30 u. Inschrijven op dinsdag 8 of vrijdag 11 september vanaf 16.30 u.
Leden Gezinsbond 40 euro, niet-leden 55 euro.
Info: marc.ryckewaert@skynet.be

Nieuw toestel voor West Aviation Club

Het bestuur van de West Aviation Club (WAC) nam begin augustus een gloednieuw vliegtuig in gebruik:
een Robin DR401 (OO-GTX), opvolger van de vroegere OO-GTS waar de clubleden enorm veel plezier
aan beleefd hebben. Het toestel biedt plaats aan vier personen, ofwel drie en een bagageplaats. De
actieradius van vier uur maakt van dit toestel een perfecte reispartner om mee op uitstap te gaan!
De WAC beschikt thans over vier toestellen,
waarvan twee voor de opleiding. De PPL-opleiding
maakt gebruik van een Diamond DA20, dat is ook
het type toestel waarmee de piloten van de US
Air Force leren vliegen. Voor de ULM-liefhebbers
heeft de WAC twee Icarus C42-toestellen in zijn
patrimonium. Eén daarvan is volledig uitgerust is
met hand-flight controls, wat het toestel geschikt
maakt voor mensen met een lichamelijke
beperking van de onderste ledematen.
De theorie-cursus voor het jaar 2015-2016 begint
op zaterdag 5 september om 9 u. in het leslokaal
boven restaurant Ten Bogaerde, aan de overkant
van het clubhuis. Deze moderne ruimte is uitgerust
met digitale projector en biedt ruimte aan een klas
van twintig leerlingen. Elke belangstellende is die

ochtend welkom om meer uitleg over de opleiding
en het vliegen te ontvangen. De praktijkopleiding
kan bovendien volledig samen met de
theorieopleiding aangevat worden. Leerlingen
hoeven niet eerst de volledige theorieopleiding te
doorlopen eer ze in een vliegtuig stappen.
De WAC telt momenteel net geen vijfhonderd
leden, waarvan 72 actief vliegende piloten, zowel
militairen op rust die blijven vliegen als werkende
dertigers/veertigers alsook studenten! Het verschil
tussen de actieve piloten en het totaal aantal
leden, bewijst dat de WAC ook als club een leuke
plaats is om te vertoeven!
Info: instructeur Jonas Segaert, 0494 91 79 96,
www.westaviationclub.be
Een (bestuurs)delegatie van de
West Aviation Club verwelkomde
de nieuwe Robin DR401 (OO-GTX).

Europees Kampioenschap
Zeilwagenrijden
Het is voor de Westkust een jaar met veel aandacht
voor de zeilwagensport. Van 18 tot 25 september vindt
op de stranden van De Panne en Oostduinkerke het
Europees Kampioenschap Zeilwagenrijden plaats.
Eerder was er op 1 augustus al een unieke tocht
met historische zeilwagens van De Panne naar
Oostduinkerke.
Sinds 1964 bestaat er een Europees en
Wereldkampioenschap Zeilwagenrijden. Het
komende EK is dus het 50ste, waarop liefst 243
piloten uit 15 landen verwacht worden. Het wordt
een niet te missen spektakel. Van de 45 Belgen
die zich konden selecteren, zijn er niet minder dan
twaalf inwoners van Koksijde-Oostduinkerke! Van
18 tot en met 22 september kan iedereen voor hen
komen supporteren. Plaats van afspraak is de Sand
Yachtclub Oostduinkerke (SYCOD), die mee instaat
voor de organisatie van dit bijzondere event.
Feesteditie
Er wordt aan het EK deelgenomen door teams uit
België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland,
Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Nederland, Schotland,
Tsjechië en Zwitserland. Maar er zijn ook piloten uit
Argentinië, Chili en de Verenigde Staten ingeschreven
die komen meedoen voor het plezier. Een van
de Amerikaanse piloten is bovendien heersend
wereldkampioen!
“Het is de eerste keer dat in België een EK voor
alle klassen tegelijk georganiseerd wordt”, vertelt
voorzitter Stefaan Vermast van ‘t SYCOD. “Aangezien
het om het 50ste EK gaat, wordt het een feest-editie.
Iedereen is dan ook van harte welkom op de
openingsceremonie en de prijsuitreiking van dit
internationale event.”
Divers aanbod
SYCOD telt meer dan 1.000 leden. Steeds meer
jongeren vinden hun weg naar de strandsportclub.
Henk Verkouille, vice voorzitter van ’t SYCOD: “Sinds
2015 is er ook een jeugdbestuur. Aanvankelijk was
SYCOD enkel een zeilwagenclub. Ondertussen
kunnen de leden bij ons terecht voor een heel divers

Zeilwagens geruisloos zien
glijden over het strand op
een mooie avond, een
zwoele zomerwind en de
zon die zakt in de zee…
onvergetelijk.
© Walter Carels

De ploeg van Sand Yachtclub Oostduinkerke (SYCOD),
die mee instaat voor de organisatie: o.a. Julie Verkouille,
Louis Decloedt, Basiel Sobry, Seppe Rommens, Miel
Verstraete, Charles Dejonghe, James Convent, Florence
Desmecht en Dominique Van Broekhoven.

aanbod: catamaranzeilen, kitesurf, windsurf, SUP
én strandzeilen. We zijn dan ook trots om dit grote
sportevenement op ons strand te kunnen organiseren.
Voor dit event zijn we trouwens nog op zoek naar
vrijwilligers die willen helpen. Wie zich geroepen voelt
neme contact via info@sycod.be.”
Programma in Oostduinkerke
- Donderdag 18 september: training op het strand
van Oostduinkerke
- Vrijdag 19 september: wedstrijden vanaf 9 u.
/ openingsceremonie om 17.30 uur aan het
openluchtzwembad van Oostduinkerke, iedereen
welkom
- Zondag 20 september: wedstrijden vanaf 9.30 u.
- Maandag 21 september: wedstrijden vanaf 10.30 u.
- Dinsdag 22 september: wedstrijden vanaf 12 u. /
prijsuitreiking om 19 u. aan ‘t Sycod
Tijdens de wedstrijden zal het strand beperkt
toegankelijk zijn voor andere recreanten. Volledig
programma en meer info: www.ec2015.be en
www.sycod.be.

Sportelen voor 50-plussers
Op de Sportel-activiteiten (niet tijdens schoolvakanties en feestdagen) zijn
50-plussers welkom om in een ontspannen sfeer aan hun fysieke fitheid te
werken en zo te streven naar een levenslang fit en gezond lichaam!
Tai chi - De eenvoudige tai chi-bewegingen zijn
uitstekend voor de coördinatie, ademhaling,
spierkracht en evenwicht. Zeer geschikt voor
senioren, ook toegankelijk voor veel mensen met
beperkingen. Draag losse kledij en schoenen met
platte zolen.
- op maandag (gevorderden) van 9 tot 10 u. in de
sporthal van Koksijde, van 7 september tot 13 juni
- op donderdag (beginners) van 9 tot 10 u. in de
zaal voor vloersporten Koksijde, van 7 oktober tot
16 juni
Inschrijven: 1,5 euro per les (verzekering incl.) via
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43
42, org. i.s.m. het Sociaal Huis.
Zumba Gold - Swingende workout speciaal voor
actieve 50-plussers. Veilig en effectief fitheid en
conditie verbeteren en tegelijk genieten van de
zumba-partysfeer op zuiderse ritmes. Op dinsdag
van 9.30 tot 10.30 u. in de sporthal Oostduinkerke,
van 15 september tot 14 juni. Prijs 4 euro per les
(verzekering incl.), inschrijven niet nodif.
Curling - Wordt gespeeld met curlingschijven
op een 10 m lang tapijt. Mik de schijven zo dicht
mogelijk bij de middencirkel. Eerste 2 lessen onder
begeleiding, daarna vrij spel. Op dinsdag van
10.30 tot 11.30 u. in de sporthal Oostduinkerke, van
7 oktober tot 23 maart. Prijs (verzekering incl.) 1,5
euro per les. Inschrijven bij de sportdienst.
Badminton – Vrij spel op woensdag van 9 tot 10.30
u. in de sporthal Oostduinkerke, van 7 oktober
tot 15 juni. Prijs (verzekering incl.) 1,5 euro per les.

Inschrijven bij de sportdienst.
Initiatiereeksen - Elke maand een andere sport,
in de sporthal Oostduinkerke. Start met stepaerobic op muziek met gebruik opstapbankje
voor beurtelings op- en afstappen, zeer goed voor
dij- en kuitspieren. Op woensdag 7, 14, 21 en 28
oktober van 9 tot 10 u. in sporthal Hazebeek in
Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.) 6 euro voor 4
lessen,
Netbal - Voor beginners en gevorderden, onder
begeleiding. Op woensdag van 10.30 tot 11.30 u. in
de sporthal Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.)
1,50 euro per les, inschrijven bij de sportdienst.
Conditiegym (Sport overdag) – Verbeter uw
uithouding en spierkracht. Op vrijdag van 9.30 tot
10.30 u. en van 10.30 tot 11.30 u. in de sporthal
Koksijde, van 7 oktober tot 25 mei. Prijs (verzekering
incl.) 1,50 euro per les, inschrijven niet nodig.
Badminton en tafeltennis (Sport overdag) –
Met begeleiding voor beginners, vrij spel voor
gevorderden. Op vrijdag van 13.45 tot 15.45 u. in
de sporthal Koksijde, van 7 oktober tot 27 mei. Prijs
(verzekering incl.) 1,50 euro per les, inschrijven niet
nodig.
De brochure met het volledige Sportelaanbod is
vanaf 15 september beschikbaar zijn bij de dienst
Toerisme en bij de sportdienst (058 53 20 01 of via
sportdienst@koksijde.be). Alle info ook op www.
sport.koksijde.be.

Nieuwe website voor
Koksijde Golf ter Hille

9, 16, 23 & 30 SEPTEMBER 2015

KUSTSCHLAGERFESTIVAL

Tal van artiesten op woensdagnamiddag!

VRIJ 18 SEPTEMBER 2015

Koksijde Golf ter Hille heeft sinds 22 juli een nieuwe
website: www.koksijdegolfterhille.be.
Het grote verschil met de vorige website bestaat erin dat
de nieuwe site een openbaar en een privaat gedeelte
bevat. Leden van KGtH zullen immers alle info over de
clubwedstrijden en activiteiten onder een private login
kunnen raadplegen. Voorlopig krijgen leden toegang
tot de ledensectie met volgende login “Langeleed”
en paswoord “Hazebeek”. Later zal dit gebeuren met
uw I-golfidentiteit en paswoord. Login en Paswoord zijn
uiteraard vertrouwelijk.
Een aantal secties van de site is nog “under construction”.
De design van de site werd verzorgd door Silvester
Vermoote en Steven Desmet van IDesignIT. De vernieuwing
gebeurde ook in samenwerking met de sportieve
commissie en het golfsecretariaat.
Info: golfsecretariaat@koksijde.be

DE ROMEO’S IN ‘T THEATER
Exclusieve voorstelling!

7 OKTOBER 2015

MENTTV VLAAMSE TOP 10
Met meer dan 30 topartiesten!

VRIJ 23 OKT 2015

JACQUES
VERMEIRE

Ten voordele van

ARNO

European Peace Collectif

Veel Vijven en Zessen
VRIJ 1 APRIL 2016 // 20u30

25%

korting voor inwoners
van Koksijde

TICKETS
& INFO

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

Pantone Coated

DePanneLeeft-theater-150803HR01.indd 3

ZA 21 NOVEMBER 2015

EEN PERFECT HUWELIJK
De Komedie Compagnie!

Pantone Uncoated

3/08/15 14:23

Infoavond rond
eetstoornissen
Kom op maandag 7 september in JOC
de PIT (Kursaallaan 28) luisteren naar
ervaringsdeskundigen Lesly Vancoillie en
Katrien Metsu van de vereniging AN-BN.
Zowel voor ouders als jongeren is deze
lezing bijzonder interessant.
Graag vooraf inschrijven bij carine.baert@
koksijde.be of 058 53 34 44. Gratis toegang.

Awel, ik wil… vrijwilliger
worden bij Awel
en en
Als vrijwilliger bij Awel luister je naar de vrag
voel je met
verhalen van kinderen en jongeren, denk en
ere of dat
jong
ze mee. Maak zo het verschil voor die ene
doet:
dat
je
kleine meisje. Je kiest zelf langs welke weg
r en
mee
nog
telefoon, e-mail, chat of forum. “Awel, ik wil
schrijf me in!”
Surf naar www.awel.be/word-vrijwilliger of via
info@awel.be of 02 534 37 43.

Allesoverseks volledig
gerestyled

Jeugdhuizentoer
Jeugdhuizen de PIT en de Dooze verkennen
op zaterdag 26 september enkele van
hun West-Vlaamse collega’s. Een bus voert
de deelnemers rond en vertrekt om 19
u. aan de PIT. Ook aan de Dooze is een
opstapplaats voorzien. De toer stopt aan
volgende jeugdhuizen: jeugdhuis Den
Couter (Poperinge), jeugdhuis De Flodder
(Langemark), jeugdhuis De Bierpompe
(Wervik), JOC Ieper en jeugdhuis De Moane
(Zonnebeke). Terug thuis om 02.45 u.
aan De Doze en om 03.00 u. de PIT.
Deelnameprijs 6 euro.
Info: www.depit.be
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Affiches: do’s en donts

e- en gewestwegen vooraf
Plaatsen van borden moet je voor gemeent
duidelijk aan waar je
aanvragen bij stedenbouw@koksijde.be. Geef
en geeft het college van
de borden wil plaatsen. Voor gemeenteweg
Voor gewestwegen moet de
burgemeester en schepenen de toestemming.
tschap Wegen en Verkeer.
gemeente eerst advies vragen aan het agen
, verkeers- of verlichtingsWat mag niet: affiches hangen aan gebouwen
met spanbandjes.
palen, bomen of andere voorwerpen. Ook niet
verwijderen.
moet je binnen de 7 dagen na de activiteit
Affichering voor fuiven of andere evenementen
weg.
borden op kosten van de organisator
Anders nemen de gemeentelijke diensten de
je geen
iedereen affiches mag plakken. Daarvoor heb
In Koksijde staan vrije aanplakborden waarop
Koksijdeeinen
isterr
erzwembad, Witte Burg, skatepark, tenn
toestemming nodig. Locaties: Windekind, Blekk
.
nten
eme
ullega’s. Overplak geen andere even
dorp. Respecteer wel de affiches van de conc

De voorbije maand in woord en beeld

Op zaterdag 20 juni bracht het college van burgemeester en schepenen hulde aan drie snookerspelers
die zich bijzonder onderscheiden hebben. Eerste in de rij was de 45-jarige Olivier Marteel die als eerste
Belgische scheidsrechter de belangrijkste snookerwedstrijd van het jaar toegewezen kreeg. Op 3 en 4 mei
mocht hij in het Crucible Theatre van Sheffield (GB) de finale leiden op het Wereldkampioenschap Snooker.
De 12-jarige Amadeo Durnez uit De Panne is de beste jongste speler van ons land. Bij de kadetten behaalde
hij de gouden medaille op het Belgisch Kampioenschap Snooker U16 in Sint-Truiden. Derde in de rij was Kurt
Deklerck die eind mei in Sint-Truiden voor maar liefst de twintigste keer Belgisch Kampioen rolstoelsnooker
werd.

Zoals elk jaar vond eind juni de Franco-Belge-dag van
de verkeersveiligheid plaats, deze keer in Duinkerke.
Hoofddoel van dit initiatief is het nut aantonen van
grensoverschrijdende samenwerking op vlak van
verkeersveiligheid. De cijfers van verkeersongevallen
in de zone Westkust bewijzen dit. In 2014 gebeurden
833 ongevallen waarvan 89 met Fransen of 11 %. De
Franse collega’s stonden in voor de organisatie van de
preventiedag met medewerking van de PZ Westkust, de
preventiediensten van De Panne en Koksijde en andere
partners. Veel mensen kwamen een kijkje nemen in het
verkeersdorp en namen deel aan activiteiten zoals een
ritje op de motosimulator en de tuimelwagen.

Op 10 en 11 juli waren de paardenvissers
Stefaan Hancke en Chris Vermote met hun
paarden Bella en Fritz de eregasten in de
wereldstad Parijs om er op uitnodiging van
Westtoer promotie te voeren voor Vlaanderen
als vakantieverblijf in het kader van het
evenement Rue des Flandres. Een week lang
werd die straat omgetoverd tot een Vlaamse
straat met tal van pop up-zaken, zoals een
frituur, een festivalplaats, enz. Indrukwekkende
trekpaarden met vissers, dat zijn ze in de de
lichtstad niet gewoon. Het mag gezegd dat
Stefaan en Chris dan ook veel bekijks hadden
en de show stalen…

Op dinsdag 21 juli werd cultureel
ambassadeur en Koksijdse
stadsdichter ad vitam Fernand
Florizoone 90 jaar. Ter gelegenheid
van die heuglijke verjaardag werd
Fernand op 5 juli gevierd door
het gemeentelijk Elfjulicomité
en op zaterdag 25 juli door de
gemeentelijke adviesraad Kokos
en Wulloks. De raad presenteerde
op die viering bij wijze van
verjaardagsgeschenk aan Fernand
een nieuwe brochure waarin zijn
gedicht Koksijde in maar liefst 25
talen gepubliceerd staat. Deze
brochure bevat ook uitleg en foto’s
over alle buitenlandse projecten van
ons gemeentebestuur in het kader
van ontwikkelingssamenwerking. Te
bekijken via https://www.yumpu.
com/s/dhzkHJfB99DWNxsB. Op de
foto centraal zittend Fernand en zijn
echtgenote Ida Demyttenaere, de
schepenen en vele vrienden.
(Foto Eric Delanghe)

Ter gelegenheid van het 40ste Landelijk
Feest op zaterdag 18 juli in Wulpen kreeg
de 93-jarige Marie-Madeleine De SmetJacobus uit Gistel felicitaties van onze
gemeentebestuurders. Marie-Madeleine
kwam die dag immers voor de 40ste
keer kantklossen demonstreren op het
feest. Op de foto de onvermoeibare
kantklosster in gezelschap van
volksvertegenwoordiger Rita Gantois,
de schepenen Dorine Geersens, Albert
Serpieters en echtgenote, Jan Loones en
Dirk Dawyndt.

Op het zonovergoten strand van
Oostduinkerke vond op zaterdag
1 augustus de 12e editie van het
wereldfeest Dunia plaats. De sfeer
zat goed, de hangmatten werden
uitgebreid getest én er was oprecht
veel belangstelling voor de projecten
van de standhouders van de
wereldmarkt. De djembéworkshop
bleek bij jong en oud een succes. De
caraïbische dans lokte veel publiek,
Burundese trommelaars zorgden
voor een prachtig schouwspel en
La Malquerida sloot met heel veel
enthousiasme de namiddag af!

De weergoden waren de 2de Fly In-editie van 4 en 5 juli niet gunstig gezind. Toch beleefden heel wat
bezoekers er een fijne dag in het WO I-dorp of tussen de old-timers en bijzondere vliegtuigen. Zevenduizend
mensen bezochten de luchtmachtbasis en vierduizend zakten af naar de Balloon Night Glow-show aan Ster
der Zee. Peter Van Asbroeck, de peter van het evenement was bijzonder trots op de organisatie en noemde
deze Fly In de meest gastvrije van allemaal.

De eerste strandeditie van Flemish Food Bash was meteen een
schot in de roos! Maar liefst 5.470 foodies trokken op zondag
5 juli naar het strand van Oostduinkerke om er te genieten van
heerlijke hapjes, drankjes en muziek. Chef Vincent Florizoone
en de gemeente Koksijde bouwden het grootste, beste én
gezelligste restaurant ter wereld voor één dag met veertig
chefs, patissiers, bakkers, slagers en barista’s. De beleving
werd compleet met plaats voor kunst en cultuur, zoals graffiti,
bodypainting, skaten en dj-sessies.

Op 3D World Magic & Fun was jij
opnieuw de held. Op het menu
een vijftigtal grote geschilderde
decors waar je volledig uit de bol
kon gaan. Bovendien ook heel
wat BV’s op bezoek, waaronder de
Helden van Ketnet, de acteurs van
Gogogo en FC de Kampioenen
en onze ereburger Niels Albert.
Het evenement had dit jaar 10
nieuwigheden ingepland en kon
op een hoge appreciatie van de
bezoekers rekenen.

De ambulance van Hulpverleningszone
Westhoek, post Koksijde, was na 10
jaar dienst, 220.000 km op de teller en
na het vervoeren van 9.842 personen,
aan vervanging toe. De nieuwe
ambulance is een Mercedes met aan
boord de modernste technologieën
qua verlichting, acclimatisatie en
medische apparatuur. De continuïteit
en doeltreffendheid van de
ambulancedienst is de komende jaren
dus opnieuw verzekerd.
Op de foto ambulancier Patrick Geryl,
majoor-postoverste Kristof Dorné,
burgemeester Marc Vanden Bussche,
zonecommandant Robert Van Praet en
ambulancier Franky Desaever.

Op 22 juni kreeg het kunstwerk Bolero
van de Wulpense beeldhouwer Paul
Baeteman een nieuwe stek naast het
clubhuis van Koksijde Golf ter Hille in
Oostduinkerke. Onder de aanwezigen
Paul en Dimitri Baeteman, burgemeester
Marc Vanden Bussche, schepenen Jan
Loones, Albert Serpieters, Dirk Dawyndt
en Dorine Geersens. Bolero is een
persoonlijke vormelijke interpretatie van
Paul Baeteman, geïnspireerd op het
gelijknamig muziekwerk van Ravel.

Vijfendertig jongeren en acht begeleiders uit de jumelagegemeenten Bad Schallerbach (A), Konz (D)
en Wanze (B) namen van 1 tot 8 augustus samen met Koksijdse jongeren deel aan het zomerkamp in
onze badplaats. Ze logeerden in Home Jules Hernaux (Mariastraat) met centrale ligging bij zee. Onze
gemeentelijke jeugddienst stelde een mooi programma samen: bezoek aan het Abdijmuseum ten Duinen,
strandspelen, go-car rijden, bezoek aan de zandsculpturen in Oostende, een dag Plopsaland, karaoké, enz.
De zon was gul van de partij.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Sanse-Van Dessel

Zaterdag 20 juni was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Jan Sanse
(°Mechelen) en Louisa Van Dessel (°Mechelen) ter gelegenheid van de viering van hun gouden
huwelijksfeest (Sint-Katelijne-Waver, 12 juni 1965). Jan was automecanicien-garagehouder in Mechelen,
Louisa hielp in de zaak. Ze hebben drie kinderen en vier kleinkinderen.

Echtpaar Barbier-Vanmassenhove

Op zaterdag 4 juli waren er gouden palmen voor de echtgenoten Erik Barbier (°Veurne) en Angèle
Vanmassenhove (°Adinkerke) die huwden op 3 juli 1965 in Adinkerke. Erik werkte bijna zijn volle loopbaan
voor de NV La Vesdre-Veurnse Spinnerij, terwijl Angèle het huishouden beredderde. Ze hebben twee zonen
en zes kleinkinderen.

Echtpaar Vanderkelen-Debruyne

Op zaterdag 25 juli was er het gouden huwelijksfeest voor het echtpaar Michel Vanderkelen (°Lettelingen)
en Simone Debruyne (°Edingen). Ze huwden in Edingen op 22 juli 1965. Michel werkte voor de C&Amodeketen en bracht het tot filiaalmanager. Simone was huismoeder. Ze hebben twee kinderen en drie
kleinkinderen.

Echtpaar Esprit-Staelens

Luc Esprit (°Gullegem) en Jeanne Staelens (°Rollegem-Kapelle) beloofden elkaar 50 jaar geleden
(Rollegem-Kapelle, 30 juli 1965) eeuwige trouw! Luc was technisch leraar houtbewerking in de school SintIdesbald in Roeselare. Jeanne was tien jaar huisbewaarster.

Echtpaar Pille-Breine

Op zaterdag 1 augustus was het de beurt aan het echtpaar Walter Pille (°Menen) en Denise Breine (°Wervik)
om de diamanten bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde zestig jaar geleden op 29 juli 1955 in Menen.
Walter begon zijn loopbaan als bediende bij de Generale Bankmaatschappij en eindigde als directielidprocuratiehouder. Denise was bediende bij de bond Moyson. Ze hebben een zoon en een kleinkind.

Echtpaar De Haese-Dehollander

Marcel De Haese (°Veurne) en Lucienne Dehollander (°Veurne) beleefden op zaterdag 1 augustus het
geluk de 65ste huwelijksverjaardag (Veurne, 24 juni 1950) of het briljanten bruiloftsfeest te kunnen vieren!
Marcel verdiende de kost als schilder-behanger bij diverse bedrijven, Lucienne was de populaire waardin
van het volkscafé Prins Albert in Koksijde-Dorp. Ze hebben twee kinderen en vier kleinkinderen.

Echtpaar Durnez-Dewanckele

De echtgenoten Jozef Durnez (°Geluwe) en Paula Dewanckele (°Rekkem) traden zestig jaar geleden met
elkaar in het huwelijk (Rekkem, 9 augustus 1955). Jozef was zelfstandig boekhouder-fiscalist terwijl Paula in
Geluwe een confectiewinkel leidde. Ze hebben drie dochters, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Deprez-Dévière

Jean-Pierre Deprez (°Ressaix)
en Danielle Dévière (°Binche)
beloofden elkaar 50 jaar geleden
(Binche, 2 augustus 1965)
eeuwige trouw! Jean-Pierre was
wiskundeleraar bij het hoger
technisch onderwijs in Binche,
Danielle was onderwijzeres in La
Louvière.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Tylia Haelewyck

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

Cyriel Dumortier

Kortrijk, 16 mei
zoon van Yves en van Annelies
Verhille uit Oostduinkerke

Louis Schlirf

Veurne, 16 mei
zoon van Amaury en van Isabelle
Debled uit Oostduinkerke

Louiz Ait Moussa

Veurne, 2 juni
zoon van Halim en van Audrey
Nowé uit Oostduinkerke

Trae Lensen

Oostende, 2 juni
zoon van Glenn en van Natacha
Lydou uit Oostduinkerke

Jason Spiers

Ivan Voronins

Pep Dejonckheere

Louis Vandelanotte

Loïc Saubain

Oscar Decock

Veurne, 5 juni
zoon van Jonathan en van Laura
Couwet uit Oostduinkerke
Veurne, 6 juni
zoon van Bram en van Tine Duron uit
Oostduinkerke
Veurne, 10 juni
zoon van Serge en van Tine Huyghe
uit Koksijde

Elise Verstraete

Veurne, 12 juni
dochter van Steven en van Sabrina
Coopman uit Koksijde

Ayman Roger

Veurne, 15 juni
zoon van Emmanuel en van
Moumouni Sako Ousseyna uit
Koksijde

Veurne, 24 juni
zoon van Olegs en van Ina Voronina
uit Oostduinkerke
Veurne, 26 juni
zoon van Ramses en van Bianca Boi
uit Koksijde
Veurne, 26 juni
zoon van Emmanuel en
van Charlotte Devroedt uit
Oostduinkerke

Jayden Smeesters

Veurne, 26 juni
zoon van Nicolaï en van Axelle
Christiaens uit Oostduinkerke

Lowie Lamote

Veurne, 28 juni
zoon van Jeroen en van Elien
Wuestenbergs uit Koksijde

Maxime Vereecke Sioen

Brugge, 30 juni
zoon van Eric Vereecke en van
Virginie Sioen uit Oostduinkerke

Sulaiman Wafa

Veurne, 8 juli
zoon van Asadullah en van Samia
Khan uit Koksijde

Jazz Six

Oostende, 9 juli
dochter van Jef en van Nina
Cobbaert uit Wulpen

Wolf Germonpré

Brugge, 14 juli
zoon van Jan en van Audrey
Gosseye uit Oostduinkerke

Irene Vansteenland

Veurne, 15 juli
dochter van Davy en van Liesbeth
Janssens uit Oostduinkerke

Mamady Diarisso

Oostende, 16 juli
zoon van Mohamed en van
M’Mawa Camara uit Oostduinkerke

Mia Gilot Goffinet

Veurne, 16 juli
dochter van Roland Goffinet en van
Estelle Gilot uit Koksijde

Maryam Mutmahin

Brussel, 17 juli
dochter van Ehsanullah en van
Spogmai Nehzat uit Koksijde

Rachelle Sys

Veurne, 22 juli
dochter van Frederik en van Sofie
Peelman uit Oostduinkerke

Jelle Pillen en Tineke
Vandenbosch, beiden uit Koksijde
(13 juni)

Reginald De Leeuw uit Koksijde
en Katrien Rombaut uit Zele
(19 juni)

Nils Desaever en Sare Conings,
beiden uit Koksijde (25 juni)

Stijn Dedeckere en Lientje
Vanhoucke, beiden uit Koksijde
(26 juni)

Mathias Polley en Sarah-Line
Masset, beiden uit Koksijde (3 juli)

(5 juni)

Luc De Jonckheere en Sabrina
Van Laeren, beiden uit Koksijde
(5 juni)

Guanito Vansevenant uit Koksijde
en Vincent André uit Brussel
(8 juni)

Patrick De Waele en Els De
Rechter, beiden uit Koksijde
(13 juni)

Brian Verhaeghe en Melina
Devreker, beiden uit Koksijde
(13 juni)

Serge Dewaerts - 80 jaar

weduwnaar van Gisèle Mertens

Maria Dierckx - 67 jaar

echtgenote van François Wijnants

Albert Jacques - 77 jaar

Eric Vandenplassche en Iris
Claeys, beiden uit Koksijde (4 juli)

Albert Legein - 74 jaar

Sander Vanderheyde uit De
Panne en Julie Paelinck uit

Isabelle Milleville - 93 jaar

Koksijde (10 juli)

Bart Vande Velde en Sarah
Corteel, beiden uit Koksijde
(10 juli)

Dimitry Bradt en Ketty
Vandooren, beiden uit Koksijde

echtgenoot van Régina Gomes

weduwnaar van Denise Tournoy
weduwe van Roger Depoorter

Marcel Vandersypen - 89 jaar
weduwnaar van Marguerite
Pitteman

Suzanne Dobbelaere - 87 jaar
weduwe van André De Molder

(25 juli)

Albert Quaghebeur - 87 jaar

OVERLIJDENS

Madeleine Rosso - 68 jaar

Josette Van Camp - 84 jaar
Jean-François Gerard - 62 jaar
echtgenoot van Marie-Louise
Lespagnard

weduwnaar van Rosa Vancoillie

Sven Célérier en Bieke
Vermaete, beiden uit Koksijde

weduwe van Emile Wuestenbergs

Roger Franco - 84 jaar

Sam Herman en Virginie
Deswarte, beiden uit Koksijde

Léon Van den Bulcke en Hilde
Dillen, beiden uit Koksijde (4 juni)

Yolande Vanderbeke - 88 jaar

(4 juli)

HUWELIJKEN

(2 juni)

Guido Braem - 80 jaar
echtgenoot van Jacqueline
Verhaeghe

Eric Boels - 66 jaar

weduwnaar van Christiane Delville

Xavier Bouveroux en Daisy
Decavel, beiden uit Koksijde

echtgenoot van Gerarda Veryser

Jonathan Benoot en Isabelle
Vanhercke, beiden uit Koksijde

Jacques Petit - 72 jaar

(29 mei)

Daniël Vanderfaeillie - 87 jaar

Frans Denturck - 87 jaar

Régina Tackoen - 59 jaar
echtgenote van Ait Moussa
Bouchaib

Fanny Verhaert - 92 jaar
weduwe van Willy Duym

Michel Handschoewerker -

echtgenoot van Marie Debergh

Raymond Rousseau - 74 jaar
Jozef Verschoore - 95 jaar
weduwnaar van Susanna De
Goeyse

Annie Lemmerling - 96 jaar

weduwnaar van André Verheye

Willy Claerhoudt - 73 jaar
echtgenoot van Jeannine Nowé
Max Petit - 76 jaar

echtgenoot van Bernadette Emplit

Astrid Six - 73 jaar

echtgenote van Marcel Bogaert

Jean Van den Bergh - 90 jaar

echtgenoot van Micheline Adam

76 jaar
echtgenoot van Josepha Zon

Michel Faucon - 67 jaar

Philippus Michiels - 77 jaar

Christina Mac Kenzie - 89 jaar

echtgenoot van Jeannine Bracke

weduwnaar van Godelieve De
Bruyn.

weduwe van Willy Lemaître

Willy Bulthé - 88 jaar

echtgenoot van Marie Van Herzeele

Christian Mathy - 78 jaar

echtgenoot van Aubéline
Vandendriessche.

Jean Seron - 74 jaar

Blanche Blomme - 84 jaar

Julien Vandecasteele - 84 jaar

weduwe van Gilbert Seys

Hubert Ferdinand - 85 jaar

echtgenoot van Monique Lonneville

Frank Verrept - 69 jaar

echtgenoot van Hilde Huys

echtgenoot van Annie Vanthomme
echtgenoot van Josée Tinel

Roger Deschepper - 76 jaar
echtgenoot van Christiane
Baeckelandt

Clara Masson - 65 jaar

Amélie Wilms - 64 jaar

echtgenote van Jacques Monnens

Auguste Pieters - 96 jaar

Rosa Spruyt - 81 jaar

weduwnaar van Augusta Desaeger

Kermis Oostduinkerke en Groendijk
Zaterdag 5 september
- 19 u., Groendijk, herberg De Zoeten Inval,
dansavond
Zondag 6 september
- 17 u., Groendijk, herberg De Zoeten Inval, gratis
vis, gebakken door de Groendijkse visbakkers en
aangeboden door de VVV
- 18 u., officieel bezoek aan Groendijkkermis door
het gemeentebestuur en Mieke Garnaal met
eredames onder begeleiding van de Koninklijke
Harmonie Vrienden van de Brandweer en de
folkloristische dansgroepen De Juttertjes en de
Oud-IJslandvaarders
- 20 u., Groendijk, herberg De Zoeten Inval,
dansavond
Vrijdag 11 september
- 71ste verjaardag van de executie, themadag
rond de gebeurtenissen van 8 september
1944 met de leerlingen van 5de en 6de klas,
om 11 u. bloemenhulde aan de gedenkplaat
gemeenteschool, om 11.15 u. bloemenhulde aan
de gedenkplaat Vrijheidstraat
Zaterdag 12 september
- 14-18 u., minigolf Tip Top, initiatie
- 17 u., koffie- en eethuis ’t Smulhoekje, mosselfestijn
- 19 u., erfgoedhuis, officiële opening van de kermis
door het gemeentebestuur en Mieke Garnaal met
eredames onder begeleiding van de Koninklijke
Harmonie Vrienden van de Brandweer en de
folkloristische dansgroepen De Juttertjes en de
Oud-IJslandvaarders, aansluitend kermisworp i.s.m.
de foorkramers
Zondag 13 september
- 8 u., Oostduinkerke-Bad,
garnaalkruiersdemonstratie door de Slepers, om
10.30 u. koken van de buit op het binnenplein van
het Nationaal Visserijmuseum
- 8-9 u., koffie- en eethuis ’t Smulhoekje, inschrijven
voor de kermismotortoertocht met ontbijt en
’s avonds BBQ
- 9.15 u., herdenking 71ste verjaardag van de
bevrijding van Oostduinkerke, plechtigheid
op de gemeentelijke begraafplaats, om 10 u.
herdenkingsmis met het Beauvarletkoor Koksijde
voor de overleden parochianen (jaargetijde) in de
Sint-Niklaaskerk, om 11.15 u. bloemenhulde aan het
monument voor de gesneuvelde verzetslieden en
omgekomen burgers
- 16 u., kermiswandeling met Sambaband Mo-Chito
Maandag 14 september
- 18 u., herberg ’t Visserswelzijn, clubkampioenschap
voor wielertoeristen, org. WTC De Meeuw
Dinsdag 15 september
- 18 u., herberg Leopold, scampi-avond, vooraf
inschrijven: 058 52 07 10
Woensdag 16 september
- 16 u., binnenplein Nationaal Visserijmuseum,
kermisspelletjes voor de kinderen

Donderdag 17 september
- 9 u., Sint-Niklaaskerk, vissersmis, na de dienst
bloemenhulde op het erepark van het Nationaal
Visserijmuseum
- 11 u., herberg ’t Visserswelzijn, gezellig samenzijn
voor de vissers en de vrienden van de visserij,
aangeboden door de Gezondheidsapotheek en
de VVV
- 14 u., zaal Witte Burg, herfstontmoeting
seniorendans, gratis toegang voor alle senioren
met o.a. koppeldans en lijndans, demonstraties
met samendans, org. Seniorendansgroep De
Golfbrekers i.s.m. de VVV
- 15 u., herberg ’t Visserswelzijn, 32ste Grote Prijs
Autohandel Legein Robert, wielerwedstrijd voor
eliterenners zonder contract en beloften
Zondag 20 september, koekezondag
- 12 u. Oostduinkerke, Navigo binnenplein, koken van
de vers gevangen garnalen. Info: De Spanjaardbank
- 18-20 u., herberg Leopold, kermis-café chantant
met liedjes Fris aan de vis

Kermis in Sint-Idesbald
Vrijdag 4 tot maandag 7 september
Kermisattracties op het G. Grardplein
Zondag 6 september
- 11.30 u., Sint-Idesbalduskerk, Strandlaan, dienst voor
de Canadese soldaat Charles Richards en voor de
overleden parochianen (jaargetijde)
- 12.15 u., bloemenhulde aan de gedenkplaat
ingang kerk
- 12.30 u., optocht met de Koninklijke Gemeentelijke
Harmonie, de genodigden, de brandweer en
de vaandeldragers door de Strandlaan naar de
Zeedijk, aansluitend defilé en drankje aangeboden
door de VVV.

Op zondag 13 september

27ste Open Monumentendag
De 27ste Open Monumentendag (OMD) vindt plaats op zondag 13 september. De OMD wil mensen gevoelig
maken voor de waarde van ons erfgoed. Bouwkundig, landschappelijk en archeologisch patrimonium maar
ook mobiel erfgoed maken deel uit van het programma. Ook in de gemeentelijke musea valt die dag een
en ander te beleven.

Duinenhuis

De zusters van Notre-Dame de Boulogne lieten aan het einde
van de jaren 30 een home bouwen om weeskinderen en
kinderen met een zwakke gezondheid een vakantie aan zee
te bieden. Begin jaren 60 werd het Duinenhuis eigendom
van de Zusters van Liefde uit Gent. Het gebouw werd toen
voor de eerste keer gerenoveerd. Heel wat bewoners uit
medisch-pedagogische instituten kwamen er op vakantie.
Het gemeentebestuur kocht het Duinenhuis in 2005 aan en
renoveerde het in modernistische stijl.
Op OMD wordt in het Duinenhuis extra aandacht besteed aan
het thema “herbestemming”. Maak kennis met de dagelijkse
werking van het educatief centrum en proef de zee, het strand
en de duinen.
Men kan heel het gebouw bezoeken en de inzendingen van
de fotowedstrijd “natuur in beeld 2014” bezichtigen. In het labo
vallen er zeepokken, zeeanemonen en andere zeediertjes van
dichtbij te bekijken. Op het dakterras kan men bij een drankje
de zon waarnemen met een zonnekijker bij helder weer.
Het Duinenhuis is (gratis) toegankelijk van 10 tot 18 u.

Abdijmuseum Ten Duinen

Verspreid over de gemeente Koksijde liggen enkele stille
getuigen van de macht die de Duinenabdij vroeger had.
Cisterciënzers streven armoede na, maar toch groeide de
Duinenabdij uit tot één van de grootste grondbezitters van de
streek, met talrijke uithoven en hoeves. Sommige ervan zijn nog steeds bewaard en zelfs goed herkenbaar.
Wetenschappelijk medewerker Jan Van Acker schetst een boeiend beeld van die vele boerderijen. Achteraf
kunt u zelf op zoek naar deze getuigen, aan de hand van de brochure
De Uithoven Westkwartier fietsroute en de Ten Duinen abdijwandeling die elke deelnemer krijgt.
Afspraak om 14 u. aan de ingang van het museum, Villa Castel Fiertel.
Inschrijven via 058 53 39 50 of info@tenduinen.be. Op 13 september is het museum gratis toegankelijk van
10 tot 18 u.

Zuid-Abdijmolen

Op de plek waar in midden de 16de eeuw de zuidelijke molen van de Duinenabdij zijn grondvesten had,
pronkt nu de Zuid-Abdijmolen. Molenaar Patrick Geryl, de enige voltijdse molenaar in België, nodigt de
bezoekers uit voor een feestelijke dag met live muziek, demonstratie van de hoefsmid en een gebakken
worstje. Gratis toegankelijk van 10 tot 18 u.

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum

Ietwat verborgen aan de ingang van het NAVIGO-museum ligt het serene ereperk voor op zee gebleven
vissers. De gedenkstenen met de honderden namen van vermiste vissers suggereren bladzijden droevige
geschiedenis. Uit een ver maar helaas ook recent verleden. Op OMD 13 september staat deze verborgen
parel in de kijker. Thematische rondleidingen om 10.30 en 15 u. In het museum ook een bijzondere selectie
bidprentjes.
Inschrijven via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68.
Op 13 september is het museum gratis toegankelijk van 10 tot 18 u.

Centraal infopunt

Abdijmuseum Ten Duinen, toegang via Villa Castel Fiertel, Koninklijke Prinslaan 2, 058 53 39 50,
info@tenduinen.be

Uren speelpret op
Oostduinkerke Kids!
Op zaterdag 26 september is er van 10.30 tot 18 u.
weer Oostduinkerke Kids. Het wordt vast en zeker weer
een supertoffe dag met gratis attracties voor alle
leeftijden. Nieuw deze keer is de samenwerking met
de sportclubs.

Vijftiende
Schlagerfestival
Op zondag 13 september
15e NACHT
om 17 u. en maandag 14
VAN DE DUITSE
SCHLAGER EN
september om 15 u., vindt
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van de Duitse Schlager- en
Zondag 13 september
om 17 uur
Volksmuziek plaats. Ook
Maandag 14 september
om 15 uur
dit jaar zijn de bekendste
vertegenwoordigers van
deze muziek van de partij,
zoals Oswald Sattler, Rudy
Giovannini, Alexander Rier
en stargast Norbert Rier,
allen gekend uit de muziekshows op de Duitse
televisiezenders.
Kaarten: 50 euro (45 euro voor 60+ en
fanclubleden) bij Info Koksijde (gemeentehuis),
T 058 51 29 10.
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c.c. CasinoKoksijde,
Casinoplein 11, Koksijde

INFO dienst Toerisme
Gemeentehuis, Zeelaan 303, Koksijde
Tickets vanaf 4 mei:
Info Koksijde, Gemeentehuis
telefonisch: 058 53 29 99
mail: cultuurcentrum@koksijde.be

€ 50 - € 45 (60+ en leden van de Vriendenkring van
Duitse schlager en volksmuziek)
Rekeningnummer: CasinoKoksijde BE09 0910 1226 3657

Org.: VVV Koksijde i.s.m. Vriendenkring van Duitse schlager en volksmuziek

Voor de kleinsten
- De springkastelen,
speelrups,
klauterparcours en
kleuterfietsjes zorgen
voor uren speelplezier.
Bij de plezante
infostand kan je terecht
voor leuke animatie,
samen met de
plezante figuren.
Klim- en klauterplezier
- Er zijn verschillende
survivalbanen, een
fire rescue stormbaan
en een bungee
trampoline. Waag een sprong van de supercoole
hangbrug base jump of beleef dolle pret op de gekke
fietsen. Kom je tegenstander verslaan in de gamezone
waar je een echte race challenge kan houden.
Opendeur bij brandweer - Kom alles te weten over het
leven van een echte brandweerman.
Sportclubs in de kijker – Die periode loopt
ook de Week van de Sportclub. Daarom kan je
tijdens Oostduinkerke Kids kennis maken met de
jeugdwerking van de sportclubs in de gemeente.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Openingsweekend c.c. CasinoKoksijde

Start cultuurseizoen 2015-2016

In september wordt in de cultuurcentra traditioneel het cultuurseizoen op gang geschoten wordt. Zo ook
in c.c. CasinoKoksijde.
* Op vrijdag 25 september brengen Pieter De Buysser en beeldend kunstenaar Hans Op de Beeck met
Book Burning een parel van een voorstelling op de planken. Een mooi, puur en warm verhaal over een
vader-dochter relatie. Centraal op het podium een ingenieuze zwarte schatkist – ontworpen door Op de
Beeck - met onzichtbare lades en kastjes die eindeloos uitgeklapt kunnen worden en zo transformeren van
werkkamer tot een melancholisch sneeuwlandschap of een verlaten autosnelweg.
* Zondag 27 september is Abdijhoeve Ten Bogaerde de plaats van afspraak. Om 11 u. brengt de Oekraïnse
pianist Vitaly Shamoshko een romantisch programma met o.a. werk van Frédéric Chopin, Aleksandr
Skrjabin en een compositie van Walter Vilain. Shamashko won in 1999 de Koningin Elizabethwedstrijd en
groeide sindsdien uit tot een wereldvermaarde pianist. Ter gelegenheid van dit concert, georganiseerd
i.s.m. Kunst in de Mullewol, wordt een selectie van schilderijen van Walter Vilain in de Abdijhoeve
tentoongesteld.
* Nog op zondag 27 september neemt Cie Sacékripa in de namiddag (14 en 17 u.) de abdijsite over. In
een mini-circustent brengen deze Franse acrobaten/jongleurs een heel mooie, clowneske voorstelling die
bijna letterlijk op de huid van het publiek zit. Er is een beperkte capaciteit voor deze voorstelling, aarzel dus
niet om uw ticket te reserveren. Uitgebreide info over het openingsweekend op www.casinokoksijde.be.
Vanaf dit seizoen kunt u voor zowat alle voorstellingen tickets online bestellen, betalen en thuis afdrukken.

Agenda SEPTEMBER
Wekelijkse markt
Elke vrijdag 7 – 13 u.: Koksijde-Bad,
Marktplein, en elke dinsdag 8 – 13u.
Oostduinkerke, Zeedijk
Info: dienst Toerisme
Film
Elke woensdag, c.c CasinoKoksijde om
20 u.

woe 2 september
9.45 u.
Oostduinkerke, Astridplein – strand
Demonstratie garnaalvissers te paard +
de Stienesteekers
Info: dienst Toerisme
10-11 u.
Koksijde-Dorp, zaal voor Vloersporten
FeMma Turnen voor 55+
Elke woensdagvoormiddag tot eind mei 2016
Info en inschr Hélène Viane, T 058 51 64 70

do 3 september
10 u.
Dagwandeling in Bergues en omgeving
Info: Greta Wullaert, T 0468 10 06 53
Org. Vl@s – Vlaamse actieve senioren
Koksijde. www.vlas.koksijde.be

vrij 4 september
11 u.
Oostduinkerke, Astridplein – strand
Demonstratie garnaalvissers te paard
Info: dienst Toerisme
19 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Djiri Kassoumaye
Senegalees eetfestijn ten voordele van SOS
Casamance in het zuiden van senegal
Toegang: volw €20, kind < 10 j: €10
Inschr bij sabelle.diatta@telenet.be of telnr.
058 52 01 93 op reknr. BE 54 9730 5049 4897

zat 5 en zon 6 september
10-18 u.
Perdito vzw, Wulpendammestraat 8, Wulpen
Opendeur weekend. Zie blz 23

zat 5 september
9.30-12 u.
Koksijde, Jeugdhuis De Pit, Kursaallaan 28
Workshop Stop pesten nu! (voor kinderen
tussen 8 en 12)
13.30-16 u.
Workshop Stop pesten nu (voor kinderen
tussen 12 en 15 jaar)
info@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 10

Nederlandstalige rondleiding expo
Oesterpassie
Oostduinkerke, Navigo
Elke zaterdag om 16 u
Maandag & woensdag:
Koksijde, Veurnelaan 109
20 - 21.30 u. ZEN meditatie
simply.a@skynet.be, 0493 18 35 32

Koksijde-Bad
El Fuerte Kids
Info: dienst Toerisme
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de
Doornpanne
Geleide wandeling vruchten en zaden
www.iwva.be
20 u.
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Voorprogramma Willemsson solo
Amalia, Peter & Augustijn Vermandere &
Jozefien Desaever
€12 via reknr BE 94 0004 2421 1514 met
vermelding van naam + aantal
jook@krakk.org
www.willemsson.com, www.amaliamusic.eu

zo 6 september
8 u.
Wulpen, Dijk
Rommelmarkt
Info: T 0486 97 79 41
Koksijde, Oud munitiedepot
Jaarlijkse velddag - zie blz 8
Info: on4ksd@skynet.be
11.30 u.
Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk,
Strandlaan
Plechtigheid Canadese soldaat, nadien
optocht genodigden, vaandeldraagers
brandweer en Koninklijke Harmonie
Vrienden van de Brandweer naar de Zeedijk.
Info: dienst Toerisme
10.30 u.
Oostduinkerke, Astridplein
Kunstweek verkoop garnalensoep
Orde van de Paardevissers

ma 7 september
13.30 – 16.30 u.
Koksijde-Dorp, trefcentrum Ligerius, Zeelaan 29
FeMma ‘doe mee namiddag’
Breien, borduren, knutselen, scrabble…, in
een gezellige ambiance
Elke maandag tot eind mei 2016
Info: Yvette Hanset, T 058 51 06 92,
T 0499 41 32 20

Koksijde, Oud munitiedepot
Jaarlijkse velddag - zie blz 8
Info on4ksd@skynet.be

14.15 u.
Oostduinkerke, Astridplein – strand
Demonstratie garnaalvissers te paard
gevolgd door het koken van de garnalen
op de Zeedijk + de Stienesteekers
Info: dienst Toerisme

14-18 u.
Oostduinkerke, Navigo en Koksijde,
Abdijmuseum Ten Duinen
Open museumdag: gratis toegang

Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Feestvergadering met optreden De Lustige Non
Inlichtingen: Neos Koksijde, T 058 51 40 60

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

woe 9 september
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film
Info Koksijde

vrij 11 september
10-22 u.
Koksijde, gemeentehuis
Koket Koksijde – zie blz 19

zaterdag 12 september tot
zondag 20 september
Kermis Oostduinkerke
Zie blz 38

za 12 september
10-22 u.
Koksijde, gemeentehuis
Koket Koksijde – zie blz 19
19 u.
Oostduinkerke-Dorp
Opening kermis – zie blz 38

zo 13 september
15 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerstadion
Coxyde – KSK Heist
17-22 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
schlagerfestival - zie blz 40
9.15 u.
Oostduinkerke
Plechtige bevrijding van Oostduinkerke –
zie blz 38
Bloemenhulde op het kerkhof te
Oostduinkerke
Herdenkingsmis in de Sint-Niklaaskerk
Bloemenhulde monument
oorlogslachtoffers Sint-Niklaaskerk
Nadien receptie in de Witte Burg
10-22 u.
Koksijde, gemeentehuis
Koket Koksijde – zie blz 19
10-18 u.
Open Monumentendag - zie blz 39
gratis toegang in de gemeentelijke musea
erfgoed vroeger, nu en in de toekomst
11.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Buffet, pp €20, te storten op reknr
BE54 7755 5744 7297 van Okra Koksijde
Info Paula Thijs, T 058 51 71 26 of
paulathijs@live.be

13-17.30 u.
Oostduinkerke, huize Rozenwingerd,
Bitterzoetlaan 7-9
Opendeur
Wulpen, Hof ter Hille 1, de Bollaard,
opendeur van 13 tot 16.30 u.
Info: Huize Rozenwingerd vzw, Bitterzoetlaan
7-9, T 058 53 38 54,
nancy.tyvaert@rozenwingerd.be

de aparte lessen. Steeds inschrijven bij
rrommelaere@yahoo.com, T 0478 21 89 03

ma 14 september

14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Herfstfestival
Dansontmoeting voor senioren, koppel en
lijndans van OKRA dansen alsook vrije dans
Info: dansgroep De Golfbrekers
T 058 51 23 97, Vercamer Gilbert

15 – 20 u.
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
schlagerfestival
8 u.
Oostduinkerke, Astridplein – strand
Demonstratie garnaalvissers te paard
+ de Stienesteekers
10-18 u.
Koksijde, gemeentehuis
Koket Koksijde – zie blz 19
9.30 uur
Koksijde-Bad, O.l.V.-ter-Duinenkerk
Daguitstap naar Poperinge, Talbot House’
en Hoppekweker (carpooling)
Info en reservering: Jeanine T 058 51 33 01
Org. Neos Koksijde

di 15 september
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
128
Opendeurdag voor onze activiteiten
zoals scrabble, brei- en handwerkclub,
rummikub, leesclub, wandelen, dansgroep,
eendagsreizen, jaarlijkse meerdaagse reis.
Iedereen welkom
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde; www.vlas.koksijde.be

woe 16 september
Vanaf 13.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis
Veilig elektrisch fietsen – zie blz xxx
Katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,
T 058 53 43 42
14 u.
Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Spelletjesnamiddag
Gezellig samenzijn met allerlei
gezelschapsspelletjes
Org. Vlaamse Actieve Senioren,
www.vlasoostduinkerke.be,
freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 27 20
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Causerie ‘Het Engels vorstenhuis’, Wales &
Oxford, Marc De Bie
toegang: leden: €3, niet-leden: €5
Info: Janine Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde. www.vlas.koksijde.be
16 -17u.
Oostduinkerke, gemeenteschool,
kleuterspeelzaal
Kinderyoga
De reeks start op 16 september tot en met
woensdag 2 december. 11 sessies.
Prijs: 77 euro voor de reeks, 8 euro voor

do 17 september
9u.
Oostduinkerke
Vissersmis in de Sint-Niklaaskerk – zie blz 38

14.30 u.
Koksijde-Dorp, VOC de koepel – Westhoek,
Houtsaegerlaan 21
Lezing: geheugenklachten en dementie
Spreker: Prof. Dr. Jan Versijpt (UZ Brussel)
Toegang: €3, niet-leden: €4 (koffie inbegrepen)
Info: Marc Mortier, T 0475 97 21 98,
marc-mortier@telenet.be
Org. UPV-Westkust ism Vermeylenfonds
Koksijde/Oostduinkerke
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Opendeurdag voor onze activiteiten
zoals petanque, maandelijkse quiz,
fietsen, causerieën, halve daguitstappen,
kaartkampioenschap manillen. Iedereen
welkom
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde. www.vlas.koksijde.be
17-20 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Bloedinzameling Rode Kruis - zie blz 22
T 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be,
Peter.lasat@hotmail.com

vrij 18 september
Oostduinkerke, terreinen Witte Burg en
Tepelhoornstraat
Trekpaard promotie Vlaanderen
www.trekpaardpromotie.be
14-17 u.
Koksijde, Sociaal Huis
Verkeersquiz voor senioren
Katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,
T 058 53 43 42
Oostduinkerke, strand SYCOD
Europees kampioenschap zeilwagen
zie blz 27

za 19 september
Oostduinkerke, terreinen Witte Burg en
Tepelhoornstraat
Trekpaard promotie Vlaanderen
www.trekpaardpromotie.be
3de editie North Sea Challenge
info: vzw Walkabout
daniel@northseachallenge.eu
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de
Doornpanne
Geleide wandeling vitamientjeswandeling
– met lekkere proevertjes uit de natuur,
www.iwva.be

Oostduinkerke, strand SYCOD
Europees kampioenschap zeilwagen –
zie blz 27
17.30 u.: officiële opening
14-18 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Vers geperst, Het grote Davidsfonds
boekenpakket, gastspreker Martial Feys
Info en org.: Davidsfonds Doornpanne
Koksijde-Oostduinkerke-Wulpen
devoserik@telenet.be; prosseel@telenet.be

zo 20 september
Oostduinkerke, terreinen Witte Burg en
Tepelhoornstraat
Trekpaard promotie Vlaanderen
www.trekpaardpromotie.be
Oostduinkerke, strand SYCOD
Europees kampioenschap zeilwagen –
zie blz 27
Koksijde
Wielerwedstrijd Keizer der juniores
Om 9 u. tijdrit (6 km) in Wulpen, om 16 u.
finalerit in Koksijde (start Zeelaan) over
8 ronden van 12,8 km, org. Kon. Veloclub
De Verenigde Vrienden, 0477 31 21 71

ma 21 september
Oostduinkerke, strand SYCOD
Europees kampioenschap zeilwagen –
zie blz 27

di 22 september
Oostduinkerke, strand SYCOD
Europees kampioenschap zeilwagen –
zie blz 27
19.30 u.
LDC De Zonnebloem, Zuidstraat 67, Veurne
Pandora met als thema: Dementie:
onderzoek en medicatie
Dr Vandenbon, AZ Damiaan ziekenhuis
Oostende
Info: Maren De Bruycker, T 059 55 40 59,
thuiszorgcentrum.oostende@cm.be
19.30 – 22.30 u.
Koksijde-Dorp, Zeelaan 29, Trefcentrum
Ligerius
FeMma’Mythes of waarheden’
Geïnspireerd door het boek van Herman
Boel ‘666 leugens die iedereen gelooft’
Info: Lena Devacht, T 058 51 69 87,
devacht.lena@skynet.be

woe 23 september
07.30 u.
Daguitstap naar Frans-Vlaanderen
Info: Flor Van Rie, T 058 52 28 49, Janine
Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde. www.vlas.koksijde.be
16.30-20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Bloedinzameling Rode Kruis - zie blz 22
T 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be

do 24 september
14-16 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,
Ter Duinenlaan 34
Brei- en ontmoetingsnamiddag
Info: Sociaal Huis, annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be
14.15 u.
Koksijde, Houtsaegerlaan 21
Discussienamiddag ‘de complexiteit van
onze samenleving tegenover een slechte
dienstverlening en hypocrisie’
VOC de koepel – Westhoek
Inkom: koffie inbegrepen: leden: gratis –
niet-leden: €3
Info: Robert Claes, T 058 42 29 02,
claes.guns@skynet.be
Org. August Vermeylenfonds KoksijdeOostduinkerke

vrij 25 september
14 u.
Koksijde, Parochiehuis, Tulpenlaan 41
Pantheater
Info Okra Koksijde, Paula Thijs, T 058 51 71 26
of paulathijs@live.be
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater Pieter de Buysser & Hans Op De
Beeck, Book Burning
Info: info Koksijde

di 29 september
14 u.
Oostduinkerke-Dorp, Erfgoedhuis
Herbeleef uw jeugd
Ontmoetingsnamiddag voor senioren
Er wordt een film bekeken over Koksijde
tussen 1945 en 1965, er wordt dan wat
nagekaart bij een kopje koffie en gebakje
Toegang: €2, koffie en taart inbegrepen
Inschrijven noodzakelijk, plaatsen zijn
beperkt.
Info en org: Sociaal Huis Koksijde, Katrien
Debruyne, project ‘Samen Zorgen’,
T 058 53 43 19 of katrien.debruyne@
sociaalhuiskoksijde.be

14-16 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Davidsfonds academie, een oor voor
Mozart, klassieke muziek voor beginners,
August De Groote
Info en org.: Davidsfonds Doornpanne
Koksijde – Oostduinkerke – Wulpen
devoserik@telenet.be, prosseel@telenet.be

10.30-18 u.
Oostduinkerke-Dorp, Polderstraat,
Schoolstraat, binnenplein NAVIGONationaal Visserijmuseum
Oostduinkerke Kids
Zie blz 40

17-19.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Bloedinzameling Rode Kruis - zie blz 22
T 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be,
Peter.lasat@hotmail.com

Koksijde-Bad, Zeelaan
Feest à l’amitié
18 u.
Koksijde, strand
Demonstratie garnaalvissers te paard
gevolgd door het koken van de garnalen
op de Zeedijk + de Stienesteekers

zon 27 september

14 en 17 u
Koksijde, site Abdijmuseum Ten Duinen
Circus/familie: Cie Sacékripa, Marée Basse
Info & tickets: Infokoksijde
15 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerstadion
Coxyde – Patro Eisden Maasmechelen

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Bal van de burgemeester

woe 30 september

za 26 september

21.30u.
Koksijde-Bad
vuurwerk

zat 3 oktober

14 u.
Koksijde, Zuid-Abdijmolen
Bessenwandeling in de Noordduinen
toerisme

do 1 oktober
19.30 u.
Koksijde, Houtsaegerlaan 21
Blijf bij mij, lezing van relatie-experte Rika
Ponnet
Info en org.: HuisvandeMens Diksmuide en
VOC de koepel – Westhoek
Deelname gratis
T 051 55 01 60, diksmuide@demens.nu

vrij 2 oktober

11 u.
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12
Klassiek op zondag
Info & tickets: infoKoksijde

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor: Thomas Smith, Ruis
Info & tickets: info Koksijde

TENTOONSTELLINGEN
28/03 – 30/10
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald
Getij-dingen03
04-04 – 03/01/2016
Sint-Idesbald, Foundation Paul
Delvauxmuseum
Expo: ‘Paul Delvaux’s Best Wishes’
24/05 – 15/09
Sint-Idesbald, strand
Cabin Art
18/04 – 03/01/2016
Abdijmuseum Ten Duinen
Expo: Abdijen en strips, verhalen in
beeld
13/06 – 22/11
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum Oostduinkerke
Expo: oesterpassie
21/06 – 21/09
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Beaufort 2015
Yona Friedman, 93-jarige Hongaarse
kunstenaar. In alle 10 kustgemeenten zal
een deel van het verhaal van Yona verteld
worden.
5/09 – 13/09
Oostduinkerke, Galerie Welnis
Tentoonstelling Kunstweek Orde van
de Paardevisser
Werken en uitgiftes betreffende
paardenvissers uit privébezit
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino
Expo Dutoit Christien keramiek – brons
Harelbeke
Info: lievino@lievino.be
Tot 04/10
Oostduinkerke, Art Gallery De Muelenaere
& Lefevere
Pierre Debatty , schilderijen en Pieter
Vanden Daele, sculpturen
info@dmlgallery.be, www.dmlgallery.be

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen

info Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 29 99

T 058 53 34 44

T 058 53 39 50,

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

www.tenduinen.be

cc.casino@koksijde.be

www.koksijde.be

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be jeugddienst@koksijde.be
www.hetbedrijf.be

T 058 51 24 68,
info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be

menu 35 euro per persoon
voorverkoop via de
dienst toerisme
koksijde-oostduinkerke

vanaf 22.30 uur
bal van de burgemeester &
het bestuur
inkom 5 euro
tickets enkel aan de deur
deejay t-bo
iedereen welkom

de opbrengst van deze avond gaat naar De Steiger (MPI Westhoek)

layout WestkustMedia.be

20.00 uur
walking diner
“noordzee promenade”

