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

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 1733
• Overdag (op weekdagen), van 8 u.  

’s morgens tot 19 u. ’s avonds moet je je 
eigen huisarts contacteren.

• De huisartsenwachtdienst (1733) loopt op 
weekdagen van 19 u tot ’s anderendaags 
8 u., en op volledige zaterdagen, zon- en 
feestdagen tot 8 u. de volgende dag.

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 bereik-
baar op zaterdag-, zondag en feestdagen 
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal 
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de 
wachtdienst wordt de behandeling beperkt 
tot het urgente karakter van de aandoening. 
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: 
college van burgemeester en schepenen - 
schepen van Communicatie 
Lander Van Hove
Eindredactie: 
Ilse Chamon
Hoofdredactie: 
Jan Huyghe
Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto vermeld

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro (ab. tot 
eind 2017 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 2017”

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 fi lmpje? Deel ze met 
ons via Instagram (#igKoksijde) of 
Twitter.

Koksijde op sociale media

www.facebook.com/ 
KoksijdeOostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/ 
GemeenteKoksijde

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

Getijden juli
dag hoogwater laagwater

za 1 07.32 en 19.56 01.39 en 14.00
zo 2 08.32 en 20.57 02.35 en 14.59
ma 3 09.36 en 22.02 03.37 en 16.09
di 4 10.44 en 23.08 04.49 en 17.34
wo 5 11.47 06.00 en 18.35
do 6 00.07 en 12.38 06.55 en 19.23
vr 7 00.54 en 13.20 07.39 en 20.03
za 8 01.34 en 13.57 08.15 en 20.37
zo 9 02.08 en 14.28 08.44 en 21.05
ma 10 02.38 en 14.55 09.09 en 21.33
di 11 03.06 en 15.20 09.40 en 22.06
wo 12 03.36 en 15.51 10.15 en 22.44
do 13 04.11 en 16.27 10.55 en 23.25
vr 14 04.50 en 17.08 11.38
za 15 05.35 en 17.56 00.10 en 12.25
zo 16 06.28 en 18.53 00.59 en 13.18
ma 17 07.35 en 20.05 01.56 en 14.18
di 18 08.47 en 21.15 02.56 en 15.23
wo 19 09.53 en 22.20 04.00 en 16.31
do 20 10.58 en 23.23 05.08 en 17.45
vr 21 11.58 06.18 en 18.53
za 22 00.21 en 12.52 07.19 en 19.48
zo 23 01.13 en 13.39 08.09 en 20.36
ma 24 02.00 en 14.23 08.55 en 21.20
di 25 02.45 en 15.07 09.39 en 22.05
wo 26 03.30 en 15.51 10.23 en 22.49
do 27 04.17 en 16.38 11.06 en 23.33
vr 28 05.06 en 17.27 11.50
za 29 05.59 en 18.20 00.19 en 12.35
zo 30 06.54 en 19.15 01.07 en 13.23
ma 31 07.49 en 20.12 01.57 en 14.16

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Opgegeven in zomeruur.

Getijden augustus
dag hoogwater laagwater

di 1 08.48 en 21.13 02.53 en 15.18
wo 2 09.54 en 22.24 03.55 en 16.32
do 3 11.08 en 23.35 05.08 en 17.57
vr 4 12.09 06.21 en 18.56
za 5 00.29 en 12.55 07.14 en 19.41
zo 6 01.10 en 13.31 07.52 en 20.16
ma 7 01.44 en 14.01 08.21 en 20.44
di 8 02.13 en 14.28 08.48 en 21.14
wo 9 02.42 en 14.57 09.21 en 21.49
do 10 03.15 en 15.30 09.59 en 22.28
vr 11 03.51 en 16.07 10.40 en 23.09
za 12 04.30 en 16.48 11.22 en 23.51
zo 13 05.13 en 17.32 12.05
ma 14 06.02 en 18.24 00.36 en 12.52
di 15 07.01 en 19.29 01.27 en 13.47
wo 16 08.14 en 20.45 02.26 en 14.53
do 17 09.28 en 21.59 03.32 en 16.06
vr 18 10.42 en 23.12 04.44 en 17.28
za 19 11.50 06.04 en 18.43
zo 20 00.15 en 12.44 07.08 en 19.36
ma 21 01.05 en 13.27 07.57 en 20.21
di 22 01.47 en 14.07 08.40 en 21.03
wo 23 02.29 en 14.47 09.20 en 21.45
do 24 03.10 en 15.29 10.01 en 22.26
vr 25 03.54 en 16.12 10.41 en 23.08
za 26 04.38 en 16.56 11.22 en 23.49
zo 27 05.24 en 17.41 12.02
ma 28 06.11 en 18.29 00.31 en 12.42
di 29 07.02 en 19.22 01.16 en 13.29
wo 30 07.58 en 20.24 02.07 en 14.30
do 31 09.03 en 21.34 03.08 en 15.40

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Opgegeven in zomeruur.



Be-Alert
Een grote brand, een overstroming 
of een stroomonderbreking? Bij een 
noodsituatie in onze gemeente, 
wil de gemeente je graag snel 
verwittigen. Daarom kan ons 
bestuur vanaf nu gebruik maken 
van BE-Alert, een nieuw systeem dat 
je meteen op de hoogte stelt van 
een noodsituatie via sms, e-mail of 
telefoon…

Kunstig Koksijde…
Wie houdt van kunst in velerlei 
vorm vindt in onze gemeente zeker 
zijn gading. Van de zomer lopen 
in Koksijde niet minder dan zeven 
tentoonstellingen van onze eigen 
diensten. Daarnaast zijn er ook 
nog de vele artistieke initiatieven 
van kunstenaars en galerijen. We 
hebben ze voor onze lezers netjes 
gebundeld…

KYC, SYCOD en Windekind
Met het hoogseizoen voor de 
deur had onze sportmedewerker 
een babbel met de voorzitters 
van de drie erkende (strand)
watersportclubs. Philip Cammaert 
(Koninklijke Yachtclub Sint-
Idesbald), Henk Verkouille (Sand 
Yachtclub Oostduinkerke) en 
Stijn Van den Brande (Surfclub 
Windekind)… Stoeien met wind en 
water!

Kinderen baas
Natuurlijk is Koksijde een 
familiebadplaats, voor gezinnen 
met kleine en grotere kinderen…, 
ons kwaliteitsmerk! Voor kinderen 
is Koksijde een echt ontdek- 
en speelparadijs: zowel in het 
Abdijmuseum Ten Duinen als in 
het NAVIGO-museum. Maar ook 
in het Duinenhuis, in de nieuwe 
zomerclubhuisjes op het strand en 
op Clics Koksijde…!
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Snippers uit de raad van 22 mei
In deze rubriek publiceert de redactie beknopt de interessantste beslissingen van de 
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. De 
opgegeven bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.

In zitting van 22 mei ging de gemeenteraad unaniem akkoord met enkele kleinere wegenwerken.

Huisvuilwagen –  De aankoop van een nieuwe huisvuilwagen is unaniem 
goedgekeurd ter vervanging van een oude wagen die veel sleet vertoont en vaak 
met defecten in de garage staat. De nieuwe vuilniswagen wordt voorzien van een 
speciale automatische containerbelading en met een dodehoek-beveiliging (licht- 
en geluidssignalen). Raming 230.000 euro.
Afbraak – De raad nam akte van het collegebesluit voor afbraak bij 
hoogdringendheid van de ruïneuze gebouwen Dorpsstraat 15 en 17 in 
Oostduinkerke-Dorp. Ze zijn eigendom van de 
gemeente. De bouwvallen zijn esthetisch een doorn 
in het oog bij het binnenrijden van Oostduinkerke. 
Er is bovendien veel passage van kinderen gezien 
de nabijheid van de Buitenschoolse Kinderopvang 
en twee basisscholen. Ook de dichte ligging bij de 
rijweg, parkeerplaatsen en winkels verantwoorden 
de hoogdringendheid. De afbraak, die na het 
hoogseizoen zal gebeuren, is een eerste stap in het 
herwaarderingsproject Oostduinkerke-Dorp. Raming 
sloping 134.660 euro.

Witte Burg –  Een eerste aanbesteding voor renovatie van de feestzaal Witte Burg leverde een te hoge 
prijs op. Daarom werd beslist de werken in een nieuwe aanbesteding in vier loten te splitsen om een 
goedkopere prijs te bedingen. Dakwerken: 106.099 euro / elektriciteit: 89.832 euro / interieur: 211.134 euro / 
ruwbouw: 155.922. Algemeen akkoord.
Werkingstoelage –  Aan de feitelijke vereniging Westkust Foot, wordt voor het jaar 2017, zoals vorige jaren 
(sinds 2010), een werkingstoelage toegekend ten bedrage van 28.500 euro voor de financiering van de 
jeugdwerking. Westkust Foot is het samenwerkingsverband tussen KVV Oostduinkerke, KVV Coxyde en 
KRC De Panne inzake jeugdvoetbal.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!

Riolerings- en wegeniswerken

1.  Herinrichting van de Hogeweg met aanleg van riolering.
2.  Vernieuwing van de straatkolken in de Polderstraat die verzakken 

(vrij smalle rijweg waardoor de kolken meer belast worden) 
en verwijderen van klinkers op kruispunten na klachten van 
omwonenden over geluidsoverlast.

3.  Aanleg van een voetpad in de Zandzeggelaan. Voetgangers 
moeten nu noodgedwongen op de rijweg stappen, tussen de 
geparkeerde wagens, terwijl er brede bermen aanwezig zijn waar 
probleemloos een wandelpad kan aangelegd worden.

4.  Aanpassen van kruispunten van de Langeleedstraat t.h.v. de 
bruggen naar het munitiedepot en de aanleg van een bijkomende 
ontsluiting op het munitiedepot voor een aanpalende landbouwer.

5.  Plaatselijk herstel van de bovenbouw van het Zouavenpad.
6.  Aanleg van een bijkomend stukje voetpad in de Hazebeekstraat 

zodat de kinderen uit de nabije scholen zich veilig naar de sporthal kunnen begeven (niet langer over 
de parking en de rijweg).

7.  Aanleg van een kleine fiets- en wandeldoorsteek tussen de verkaveling Matexi en de Fezantestraat. Dit is 
ontbrekend stukje waardoor voetgangers en fietsers aan de Fezantestraat zullen kunnen doorsteken tot 
de Leopold II-laan zonder gebruik te moeten maken van de Polderstraat of Piet Verhaertstraat.

 De burgemeester beklemtoonde ook de intentie om de Polderstraat een lagere verkeersfunctie te geven 
en de fietspaden aldaar comfortabeler te maken. Er zal in overleg met Afdeling Natuur en Bos ook een 
doorsteek gemaakt worden via de Monobloc doorheen de Oostvoorduinen tot de Nieuwpoortsteenweg 
om zo te voet of per fiets de bushalte te kunnen bereiken. Raming: 738.967 euro.

In de Hazebeekstraat komt er een 
voetpad tot ter hoogte van de sporthal 
zodat voetgangers niet langer op de 
rijweg moeten lopen.



De burgemeester aan het woord
Elke maand van deze jaargang belichten we in deze intro een streekheilige. In juli kan dat enkel de  
H. Godelieve van Gistel zijn (°ca. 1049), met feestdag op 6 juli. Ze is afkomstig van Londevoorde bij  
Wiere-Effroy (Heimfriedswilder) in de buurt van Bonen (Boulogne). Godelieve huwde met Bertulf van Gistel, 
maar dat was een bruut en zijn moeder een heks. Hun knechten wurgden Lievetje ca. 1070 in Gistel. Ze wordt 
aangeroepen tegen keel- en oogziekten en echtelijke ruzies. Ook mannen met een boze schoonmoeder 
wenden zich tot haar… ‘’t Is maar dat je het weet.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De opendeurdag van 
de IWVA is een unieke kans voor allen die geïnteresseerd 
zijn in de productie van ons drinkwater.”

T-d: “Burgemeester, er is positief financieel nieuws te 
melden?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja. Bij de 
opmaak in 2013 van het meerjarenplan 2014-2019 
stelde het bestuur zich als doel om de schuldenlast 
van 120 miljoen euro tegen 2019 terug te brengen 
onder 100 miljoen. De jaarrekening 2016, die de 
gemeenteraad op 26 juni goedkeurde, toont dat 
de schuld op eind december 2016 tot 100.456.000 
euro gedaald is. We konden dit realiseren door 
maximaal de beschikbare thesaurie aan te wenden, 
minder nieuwe schulden aan te gaan en spaarzaam 
om te springen met de beschikbare kredieten, 
zonder te beknibbelen op de dienstverlening en de 
investeringen. Daarom mijn dank aan alle diensten 
die effectief en efficiënt met de financiële middelen 
omspringen.”

T-d: “Zomers Klassiek en een theaterwandeling zijn 
nieuw in de zomerprogrammatie?”
Burgemeester: “Juist. Zomers Klassiek is in augustus 
een festivalletje van drie licht klassieke concerten in 
de kapel van de Rozenkrans in Oostduinkerke-Bad. De 
akoestiek is er bijzonder aangenaam. Maar vergeten 
we ook de vijf orgelconcerten niet en het concert 
van De Gidsen waarvan Koksijde petergemeente 
is. De eerste theaterwandeling in het Abdijmuseum 
Ten Duinen, Tussen berries en barakken, zal taferelen 
tonen uit een militair hospitaal uit WO I, geschreven 
door professionele tekstschrijvers en gespeeld 
door bekende Vlaamse topacteurs. Dit kan een 
goede formule zijn, elk jaar opnieuw want de rijke 
geschiedenis van de Duinenabdij is onuitputtelijk.” 
(Nvdr, zie bl. 14, 15 en 16)

T-d: “De drinkwatermaatschappij IWVA houdt 
opendeur op zaterdag 26 augustus!”
Burgemeester: “Dat is zeker een unieke kans 
voor allen die geïnteresseerd zijn in de productie 
van ons drinkwater. Men kan eens een kijkje 
achter de schermen nemen, bijvoorbeeld in het 
waterproductiecentrum Torreele in Wulpen, of de 
watertoren op Groendijk bezoeken, of de installatie 
van Aquafin voor zuivering van afvalwater. Mijn 
moeder zei: ‘We hebben het beste drinkwater van 
heel de wereld!’ Dat is zo. Ons drinkwater is het 
goud in onze bodem! Ik wil beklemtonen dat 95% 
van het IWVA-drinkwater in Koksijde gemaakt wordt. 
Het reïnfiltreren van gezuiverd water in de duinen is 
bovendien zó baanbrekend dat al veel ingenieurs uit 
alle hoeken van de wereld dat systeem zijn komen 
bekijken. Dus allen naar de IWVA-opendeurdag! 
(Nvdr, zie bl. 25)

T-d: “Het personeel van gemeente en Sociaal Huis 
heeft de stappencampagne tot een goed eind 
gebracht?”
Burgemeester: “Wel, ik ben fier op de sportdienst 
voor het nemen van dit initiatief, en tevreden over de 
massale deelname van de gemeentelijke diensten. 
Graag proficiat aan de ploeg Openbare Netheid 
van Sint-Idesbald die het meest stappen zette, en 
aan de sportdienst en het milieupark die daarna 
volgden. Voor mezelf was het moeilijk om altijd 10.000 
stappen te halen. Als je bureauwerk doet, is dat niet 
zo evident. Maar bij wandelingen aan zee en op city 
trips geraak ik er wel! Dit initiatief was ook goed voor 
de samenhorigheid in de diensten, mens sana in 
corpore sano.”

T-d: “Is de vernieuwing van de Albert I-laan voltooid?”
Burgemeester: “Ja, op 1 juli is er feestelijke opening. 
Het is een prachtige vernieuwing geworden met veel 
aandacht voor fietsers en wandelaars. De mooie 
stukken duinen en groen van het Ter Ydemassief 
in de omgeving van de Waldersee-bunker en de 
vroegere home George Theunis van het Werk voor 
Kinderwelzijn komen nu nog veel meer tot hun recht. 
Het is een weg om van te genieten. Aan alle inwoners, 
tweedeverblijvers en bezoekers een schitterende 
zomer gewenst!”



BE-Alert verwittigt je bij noodsituatie

Nationale 
Feestdag

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, 
willen we je graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, 
een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de minister 
van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen 
waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken 
inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren 
sluiten bij een brand).
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om je te waarschuwen. 
Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken 
bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft 
voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners, via 
verschillende kanalen tegelijk op de hoogte te stellen.

Registreer je
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. 
Een burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse 
Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst. 
Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je 
kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers 
registreren. Je woont in Koksijde en werkt in Gent? Registreer beide 
adressen en je blijft steeds op de hoogte.
Bij een grote noodsituatie kan er ook een bericht uitgestuurd worden op basis van locatie. Iedereen die 
fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd 
worden als je een dagje in de Ardennen bent, of een uitstap maakt. Inschrijven is gratis. Dat is heel 
eenvoudig via www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf vandaag nog in!

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op 
vrijdag 21 juli is volgend programma vastgelegd.
-  10.30 u., Te Deum in de OLV-ter-Duinenkerk in 

Koksijde
-  11 u., optocht via de J. Van Buggenhoutlaan en 

Zeelaan. (Mogelijkheid om met de bus naar de 
rotonde Poort te rijden om het laatste deel van de 
optocht samen te voet af te leggen.)

-  11.30 u., defilé voor het gemeentehuis
-  Aansluitend gratis volksfeest met optreden van  

de Lucky Jazz Band Orchestra
-  23 u., artistiek muzikaal vuurwerk

Vacature
Het gemeentebestuur Koksijde plant volgende selectieprocedure:

Aanwerving voltijds contractueel
redder zwembad D1-D3

Info over deze selectieprocedure vanaf 3 juli 2017 op www.koksijde.be/vacatures. U kan de volledige 
publicatie ook bekomen bij de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be of via 058 53 34 41.



De oude gemeenteschool van Wulpen is eind mei gesloopt. Op de vrijgekomen ruimte zal de 
Woonmaatschappij IJzer & Zee (WIJ&Z) zes sociale koopwoningen voor jonge gezinnen realiseren.  
Achter de kerk bouwt de maatschappij ook veertien koopwoningen (zie vorig nummer).

De zes nieuwe woningen op de Dorpsplaats 
hebben een living met open keuken, berging en 
toilet en boven drie slaapkamers, badkamer en 
een tweede toilet. Achteraan heeft elke woning 
nog een tuin en garage. Er is ook een extra 
garage voor de gemeentelijke groendienst.
In overleg met het gemeentebestuur besliste de 
bouwmaatschappij om de wilde kastanjeboom 
(Aesculus hippocastanum) te behouden. Dit 
soort boom was typisch voor de speelplaats van 
een school.
Voorzitter Frans Verhegge van WIJ&Z: “We gingen 
te rade bij een boomchirurg die vaststelde 
dat de boom tussen 80 à 100 jaar oud is. Hij 
constateerde dat de stamvoet aangetast is door 
de Tonderzwam en ook de kastanje-mineermot 
is aanwezig. Om de boom in het woonproject 
te kunnen opnemen is een beheersplan 
opgesteld dat in de eerste fase al leidde tot 
een eerste snoei. De moeilijkste opdracht wordt 
het verwijderen van de tegels rondom de boom, 
zonder schade aan de wortels te veroorzaken. De 
kosten voor het behoud van de boom bedragen 
ca. 11.000 euro.”
Het bouwproject is ontworpen door Architecten 
Geldhof–Decoene uit Koksijde. Dankzij de goede 
isolatie zullen de verwarmingskosten laag zijn. Er 
gaat ook bijzondere aandacht naar de ventilatie.
Het project kost ca. 1 miljoen euro. De gemeente 
stelde de grond tegen een betaalbare prijs ter 

beschikking van de WIJ&Z. Na de recente afbraak 
zal de bouw van de huizen in het najaar 2018 
starten. Als alles vlot loopt, zullen de woningen 
tegen het najaar van 2019 aan de kandidaat-
kopers toegewezen worden.
Personen die willen inschrijven op de wachtlijst 
voor een koopwoning, kunnen zich wenden tot de 
Woonmaatschappij IJzer & Zee, 058 31 22 40 of 
info@ijzerenzee.be.
Info: www.ijzerenzee.be.

Oude gemeenteschool van Wulpen
ruimt plaats voor zes koopwoningen

De uitzendingen beginnen op zaterdag om 
14 u. en lopen tot zondag 16 u. In die 24 
u. proberen de radioamateurs met eigen 
middelen zoveel mogelijk wereldwijde 
radiocontacten te leggen zonder de hulp van 
enige vaste bron. Ook op het technisch vlak 
is dit een mooie aangelegenheid voor de 
liefhebbers. Info: www.on4ksd.be.
Molenactivatie - Op zondag 17 september 
organiseert KSD de “activatie” van de 
Zuidabdijmolen. Van 8 tot 12 u. zoveel mogelijk 
contacten leggen met andere “geactiveerde” 
windmolens voor de Belgian Mill Contest.
KSD start verder ook weer een gratis opleiding 
tot radioamateur. Info: on4ksd@skynet.be

De radioamateurs van Koksijde (KSD) houden op het oud munitiedepot, naast Dierenasiel Ganzeweide, 
hun jaarlijkse oefening Radioamateur-Velddag op zaterdag 2 en zondag 3 september.

V.l.n.r. voorzitter Frans Verhegge van de Woonmaatschappij 
IJzer & Zee, burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen 
Albert Serpieters van Huisvesting.

Oefening radiocommunicatie

Op 2 en 3 september proberen de radioamateurs van KSD 
zoveel mogelijk weredlwijde contacten te leggen.



Tentoonstelling: werkplekken
van auteurs en illustrators

Sluitingsdagen

Zomerse kinderactiviteiten

Met plezier terug naar school!

Zelfbediening

Hier hangt een geurtje aan…

Hoe komt een illustrator tot een tekening? Hoe 
ziet de werkplek van een schrijver eruit? In een 
boeiende tentoonstelling van 5 juli tot 16 augustus 
kan je dat zien in de bib. Villa Verbeelding (vroeger 
Literair Museum) toont de werkplekken van Sabien 
Clement, Gerda Dendooven, Pieter Gaudesaboos, 
Ingrid Godon, Bart Moeyaert, Thé Tjong-Khing, 
Judith Vanistendael en Kaatje Vermeire.
Een werktafel met schetsen, tekenmateriaal en 
bijzondere spulletjes geven een idee van hoe deze 
kunstenaars een idee uitwerken tot een illustratie of 
een tekst.

Aan de muren vind je 
zorgvuldig gekozen originele 
illustraties. Je kan er 
bladeren in schetsboeken 
en genieten van de bijzondere portretten die 
fotografe Eveliene Deraedt van deze artiesten 
maakte.
Tussendoor kan jong en oud zelf aan een werktafel 
zitten en al de nieuwe ideeën aan een schetsboek 
toevertrouwen. Jongeren tussen de 7 en 15 
jaar kunnen met zoek- en doe-opdrachten de 
werkplekken verkennen.

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

Ook deze zomer trekt Vlieg weer door de bib. Beleef een heus geuravontuur, geniet 
van heerlijke (en misschien ook van iets minder heerlijke) geurtjes en vind de 
schatkist! Neem tussen 1 juli en 31 augustus deel aan een zomerse zoektocht naar  
de Schatten van Vlieg en verzamel 3 geurpakjes boordevol spelletjes.

Van de zomer is er voor elk wat wils. Juf Ingrid komt voorlezen voor de kinderen van 4 tot 7 jaar op  
dinsdag 4 juli en vrijdag 18 augustus van 10.30 tot 11.30 u.
Voor de kinderen van 7 tot 12 komt meester Jan met de grappigste en stoerste verhalen langs op  
dinsdag 18 juli en dinsdag 1 aug. van 10.30 tot 11.30 u.
Voor de handige handjes zijn er knutselnamiddagen op woensdag 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus. 
Op de Facebookpagina van de bib staat het programma.

Het is nog veel te vroeg om daar nu al aan te denken, maar toch… Wil je het schooljaar starten met een 
leuk gepersonaliseerd gekaft boek? Kom dan op zaterdag 2 september tussen 14.30 en 16.30 u. naar de 
bib. Je krijgt er hulp bij het kaften van je boek. En je kan een van je boeken door een heuse mystery guest 
laten versieren. Wie dat is? Hou Facebook in de gaten! In de loop van de zomer licht de bib een tipje van 
de sluier.

Het inleveren en lenen is super gemakkelijk en gebeurt helemaal automatisch. Om te lenen scan je 
de persoonlijke lidkaart en de gewenste materialen aan een soort van bankterminal/zelfuitleenbalie. 
Lidmaatschap betalen en ontlenen kan aan één en hetzelfde toestel. Aan de zelfuitleenbalies kan je ook 
de uitleentermijn van je materialen verlengen. Je krijgt er ook een overzicht van alle materialen die nog in 
je bezit zijn.
Het terug inleveren van de bib-materialen gaat nog gemakkelijker. Je zet ze gewoon in de daartoe 
bestemde rode trolly’s. Als extra controle kan je op de schermen meevolgen wat je hebt binnengebracht. 
Medewerkers hebben zo de handen vrij en staan volledig tot je dienst om je vragen te beantwoorden en je 
wegwijs te maken.



Met een e-reader de zomer in

Zomerse boekenverkoop in de bib

Cursussen

Gopress: nieuwe titels in Kiosk en Archief

Zomer van het spannende boek

Ben je een fervente lezer? Ook op vakantie? Kies dan eens voor een e-reader en 
e-boeken. Zo kan je veel lectuur meenemen die in je valies weinig plaats opeist. Je 
kunt vooraf een selectie maken uit de collectie e-boeken in de bib. Een medewerker 
zet die dan voor jou op de e-reader. Voor meer info over de uitleenvoorwaarden kun 
je in de bib terecht.

Ook dit jaar kan je weer kiezen uit het misdadig grote aanbod aan thrillers en 
detectives! Van begin juli tot eind augustus is het weer tijd voor de Zomer van het 
Spannende Boek. Moord, complotten, fraude en spionage, je kan het zo gek niet 
bedenken of je vindt er wel een boek over. Tijdens de Zomer van het Spannende 
Boek maakt de bib je het lekker makkelijk en legt de spannendste boeken samen 
op één thematafel! 

Vanaf vrijdag 30 juni tot woensdag 5 juli is er boekenverkoop in de Willem 
Elsschotzaal. Zoek je nog enkele boeken om mee te nemen op reis, wil je 
enkele jeugdboekjes voor de start van het schooljaar of ben je op zoek 
naar een lang geleden uitgebrachte cd? Je kan er snuisteren tussen alle 
materialen die aan democratische prijzen aangeboden worden.
Vrijdag 30 juni, maandag en dinsdag 4 juli van 10 u. tot 12 u. / zaterdag 1 juli 
van 10 tot 12 u. en van 14 tot 17 u. / woensdag 5 juli van 13.30 tot 16.30 u.

* iPad voor absolute beginners - Onlangs een iPad gekregen of gekocht, maar je weet niet wat ermee 
te doen? In deze korte workshop leer je je toestel gebruiksklaar maken en verschillende functies. Op 
donderdag 7 september van 18 tot 19 u. Prijs 5 euro. Eigen iPad meebrengen.
* Basis iPad - In deze cursus leer je het dagelijks gebruik. Op maandag 11 en dinsdag 12 september, van 
9.30 u. tot 12 u. Prijs: 10 euro. Eigen iPad meebrengen.
* Voor beide cursussen - Persoonlijk inschrijven vanaf woensdag 9 augustus aan de balie van de bib. Je 
moet lid zijn om te kunnen inschrijven, breng dus je identiteitskaart mee. Betalen met de automaat (geen 
biljetten hoger dan 20 euro). Info over komende cursussen in de bib op www.bibliotheek.koksijde.be.

Wist je al dat je in de bib gratis toegang hebt tot je favoriete 
krant of weekblad? Je leest ze op een pc of tablet van de bib 
of op je eigen laptop, tablet of smartphone via bibliotheek.
gopress.be. Er is nog meer goed nieuws. Er zijn heel wat 
nieuwe titels beschikbaar! Zo kan je nu ook de magazines 
Humo en MO*, de Franstalige kranten Le Soir en La Libre en 
de Nederlandse kranten De Volkskrant en Trouw lezen. Ook 
heb je nu toegang tot het regionale nieuws met De Zondag, 
De Streekkrant en Deze Week. Al de nieuwe titels zijn uiteraard 
ook raadpleegbaar via het Gopress Krantenarchief. Via het 
archief kan je in de bibliotheek (via de catalogus) of thuis 
(via Mijn Bibliotheek) alle artikels opzoeken die minstens 
twee dagen ervoor gepubliceerd werden. Vraag gerust hulp 
aan een bib-medewerker.



Met de cultuurhuifkar langs
natuur, kunst en geschiedenis

Archiefdienst zoekt vrijwilligers
voor digitalisering glasnegatieven

De dienst Cultuur&Erfgoed en het Abdijmuseum Ten Duinen bieden van de zomer twee boeiende 
huifkartochten aan: op vrijdag 28 juli en vrijdag 18 augustus kan je het Abdijmuseum Ten Duinen en het 
Kunstencentrum Ten Bogaerde op één namiddag bezoeken. Vervoer: gezellig samen met de huifkar op 
paardenkracht.

In 2011 kreeg onze gemeente het archief en de documentaire verzameling 
van de Regionale Heemkring Bachten de Kupe uit Izenberge in bewaring. 
De collectie bevat o.a. kilometers documenten, duizenden boeken, 
tienduizend foto’s, dia’s en ander beeldmateriaal zoals glasnegatieven.

Verzameling om 13.30 u. aan het onthaalgebouw 
van het Abdijmuseum Ten Duinen (Castel Fiertel, 
Koninklijke Prinslaan 2). Vertrek met de huifkar naar 
het Kunstencentrum Ten Bogaerde. Tijdens de tocht 
geeft de gids toelichting over het beschermde 
landschap (duin-polderovergang bij Ten Bogaerde).
In het kunstencentrum vervolgens bezoek aan 
de tentoonstelling Good Boy Bad Boy (collectie 
Frac Nord-Pas de Calais) en de George Grardzaal. 
Aansluitend vertrekt de huifkar weer naar het 
Abdijmuseum Ten Duinen voor een bezoek 
aan de archeologische site. Ten slotte biedt het 
museumteam allen een drankje aan in de Gasterie.
Deelname: 10 euro pp (huifkartocht, toegangstickets, 
gidsbeurten en drankje inbegrepen, gratis 
voor kinderen t.e.m. 12 jaar). Reservaties via 
abdijmuseum@koksijde.be,  058 53 39 50.

Omdat deze glasnegatieven heel kwetsbaar zijn wil de archiefdienst ze 
digitaliseren. Heb je een paar uurtjes vrije tijd, bekijk je graag oude foto’s 
dan kan je de archiefdienst misschien helpen. De dienst zoekt namelijk 
vrijwilligers die aan dit project willen meewerken. De dikwijls onherkenbare 

glasnegatieven, negatieven of dia’s worden via de negatiefscanner omgezet in prachtige, nooit geziene 
beelden. Je hoeft helemaal geen ervaring te hebben met scanners of computers, enthousiasme is meer 
dan voldoende.
Interesse? Contacteer 058 53 30 71, archief@koksijde.be (gemeentehuis -1)!

Met de huifkar op tocht van het Abdijmuseum Ten 
Duinen naar het Kunstencentrum Ten Bogaerde.

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be(9)

Papieren bloemen verkopen op het strand is al sinds jaar 
en dag een heel populair fenomeen aan onze kust. In de 
zomer maken kinderen papieren bloemen uit crêpepapier 
die ze dan inruilen voor schelpjes.
Kan je iets vertellen over deze foto of heb je zelf leuke 
foto’s genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die 
ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 
058 53 30 71 of via archief@koksijde.be. Bekijk eens www.
westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/westhoekverbeeldt, 
Twitter.com/whverbeeldt



Zaterdag 23 september
* 7.45 u., Kerkplein, Koksijde-Bad, de bus vertrekt naar 

Namen.
* 10.30 u., Namen, bezoek aan het Waalse Parlement in 

het oude Hospice Saint-Gilles
* 11.45 u., Namen, bezoek aan het Elysette, zetel van 

de Waalse regering. Deze bijnaam dateert uit de 
ambtsperiode van Guy Spitaels, die goede banden 
onderhield met de Franse regering, die in het Élysée 
in Parijs zetelt. Het gebouw herbergt de kantoren van 
de Waalse minister-president. Het is gelegen op de 
rechteroever van de Maas in de voormalige gemeente 
Jambes, thans deel van Namen. Het gebouw geeft 
uitzicht op het Hospice Saint-Gilles, zetel van het Waals 
Parlement op de linkeroever van de Maas, in de buurt 
van Grognon waar de Maas en Samber samenvloeien.

* 13 u., lunch
* 15 u., aankomst in Wanze, check-in hotel
* 17 u., opening activiteiten 120 jaar Paul Delvaux, aanbieding drankje
* 19 u., feestmaal ter gelegenheid van 20 jaar verbroedering

Zondag 24 september
* Ontbijt en check-out hotel
* Programma 1 voor de golfers: partij golf
* Programma 2 voor de niet-golfers: een activiteit voorbereid door het jumelagecomité van Wanze  

(nog te bepalen).
* 14 u., vertrek naar Koksijde
* 16.30 u., aankomst in Koksijde
Wie wil meereizen neme contact op met secretaris Greta Cambier van het jumelagecomité,  
gcambier@telenet.be, 0478 77 05 44 of met voorzitter Luc Deltombe, 058 52 06 09.
Deelnameprijs: overnachting hotel, persoonlijke uitgaven en maaltijden op zondag zijn niet inbegrepen.

20 jaar jumelage Koksijde-Wanze
De jumelage tussen Koksijde en Wanze (provincie Namen) is twintig jaar jong. Uiteraard gaat dit met een 
feestelijke ontmoeting gepaard: een tweedaagse uitstap naar Wanze.

Wereldfeest Dunia op het strand

Sambaband MoChito geeft het startschot om 
11 u., om 12 u. is het tijd voor een workshop 
Afrikaanse dans, om 13 u. komt MoChito weer 
langs. De bruisende jazzklanken van Jake Walker 
brengen het publiek om 14 u. terug naar de 
jaren '20-'30. Om 15.30 u. volgt de djembé-
workshop en om 17 u. hult Sidy Cissokho met 
zijn percussiegroep Jalila Waraba het strand in 
Senegalese sfeer.
Doorlopend is er uiteraard weer de gezellige 
wereldmarkt met standjes van diverse (Koksijdse) 
vierdepijlerverenigingen. Je kan er luisteren naar 
wereldse sprookjes (stand UNESCO), proeven, 
snuisteren en ontdekken.
Org. en info: dienst Internationale Samenwerking, 
ina.vanthienen@koksijde.be, 058 51 08 92  
(i.s.m.. de provincie West-Vlaanderen)

Het Hospice Saint-Gilles, thans het Waals parlement 
in Namen.

Het wereldfeest Dunia zet op zaterdag 29 juli van 11 tot 18.30 u. voor de 14de keer weer zijn gastvrije 
poort open op het strand van Oostduinkerke. Muziek en -dans uit alle hoeken van de wereld, verrassende 
workshops voor jong en oud, kinderspeelplezier, gezellige wereldmarkt... Dit hele menu maakt van Dunia 
een gezellige dag. Gratis toegang.



Tentoonstellingen in de zomer
Good Boy Bad Boy
Het Kunstencentrum Ten 
Bogaerde brengt voor de 
tweede maal een greep uit 
de collectie van het Frac 
Nord-Pas de Calais. Met 
de expo Good Boy Bad 
Boy geeft curator Keren 
Detton een antwoord op 
de expo Onze Vissers. Het 
DNA van het Zilte Leven (zie 
expo verder). Daarnaast 
schetst de tentoonstelling 
een beeld van de sociale 

en psychologische betekenis van het portret in de 
kunst van 1970 tot nu. Aan de hand van popiconen 
als Amy Winehouse en The Who, historische figuren 
als Hercules of anonieme beeltenissen tonen tien 
internationale kunstenaars hun relatie met het portret. 
Ook de vaste collectie in de George Grardzaal is 
toegankelijk.
Oeningsuren, tickets: www.koksijde.be/
kunstencentrumtenbogaerde. Gratis voor 
Koksijdenaars
Van 24 juni tot 24 september, Kunstencentrum Ten Bogaerde,  
Ten Bogaerdelaan, 058 53 34 40, cultuur@koksijde.be

Randprogramma
* Geleide rondleiding - Elke zaterdag om 14 u. in juli 
en augustus

* Button Art – Familieworkshop op de zaterdagen 
8 en 22 juli, 5 en 19 augustus, telkens van 14 tot 
17 u. Ontwerp met coach Kurt je eigen buttons 
geïnspireerd op hedendaagse kunst. Voor families en 
kinderen 8+. Prijs: 5 euro.

* Art Talk Ten Bogaerde
a) zondag 16 juli, 10-11.30 u.: panelgesprek met 

Chantal Grard (behoedster collectie Grard), 
Adriaan Raemdonck (galerij De Zwarte Panter, 
vriend van Grard) en Niko Goffin (kunsthistoricus)

b) zondag 20 augustus, 10-11.30 u.: I-contact, 
lezing door kunst-curator Els Wuyts, gevolgd door 
gesprek over oogcontact, profileringsdrang en de 
psychologische invloed van moderne media op de 
artistieke beeldvorming.

* In het Frac in Duinkerke - Nederlandstalige 
rondleidingen op zaterdag 22 en 29 juli en zaterdag 
12 augustus. Start om 16.30 u., gids inbegrepen in 
het toegangsticket (reductietarief). Inschrijven via 
cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40.

De domeinen van de Duinenabdij
De domeinen die de abdij in de streek bezat waren 
erg groot. De cisterciënzers waren bovendien knap 
in de uitbating van deze uithoven en boerderijen. 
Ontdek meer over Ten Bogaerde en Hof Ter Hille 
door de eeuwen heen. Twee parels waarvan de 
gebouwen nog steeds doen uitschijnen hoe groots 
ze ooit waren. In deze expo is ook een kinderluik 

voorzien (8-12 j.). Op elk 
van de 15 expopanelen 
krijgen de kinderen een 
opdracht van Hatsjoem, 
de leukste lekenbroeder 
met hooikoorts, die op Ten 
Bogaerde werkt.
Van 28 juni tot 31 december 2017 
in het onthaalgebouw van het 
Abdijmuseum ten Duinen, gratis 
voor K-pashouders, 058 53 39 50, 
abdijmuseum@koksijde.be, 
www.tenduinen.be

Onze vissers – 
Het DNA van het zilte leven
In NAVIGO Nationaal Visserijmuseum loopt tot 7 
januari de tentoonstelling Onze vissers – Het DNA 
van het zilte leven. Deze expositie toont een boeiend 
en omvangrijk beeld van de zeevisserscultuur, met 
een diep respect voor de vele vissers van vroeger en 
de weinige van vandaag.  De Vlaamse visserij aan 
de kust is in volle overgang, veel van de typische 
zeevisserscultuur verdwijnt. Reden waarom de 
tentoonstelling het erfgoed van onze visserscultuur 
wil vastleggen. Rond de visserij hangt altijd een 
bijna mysterieus aura. Ze jagen op voor landrotten 
onbekend terrein: de zee. Ontdek tientallen historische 
foto’s en objecten uit private en museale collecties 
en een selectie van de beste beelden ooit van (en 
door) de Vlaamse vissers zelf gemaakt, ook door 
vissers uit onze eigen gemeente. Ook verzamelt de 
tentoonstelling kleurrijke verhalen en onbekende 
anekdoten over de zee uit de mond van vissers en 
hun vrouwen. Benieuwd naar haar geheimen geven 
ze deze kennis door van generatie op generatie. 
Want als visser word je geboren, aangetrokken tot de 
onvoorspelbaarheid van de natuur. Voor kinderen van 
3 tot 12 jaar is er een gratis zoektocht in de expo.
Van 1 juli tot 7 januari 2018 in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, 
058 51 24 68,  
info@navigomuseum.be
Info openingsuren & ticketprijzen: www.navigomuseum.be. 
Gratis voor Koksijdenaars en K-pashouders.

Randprogramma
* Rondleiding - Elke zaterdag om 15u. gratis rondleiding (N).
* Lessen netten breien (volw.) – Op donderdagen 7, 14, 

21 en 28 sept. en 5, 12, 19 en 
26 okt., telkens van 19 tot 21 u. 
Bijdragen 60 euro. Inschrijven 
via info@navigomuseum.be of 
058 51 24 68.
* Vis-en-place – Op 
donderdag 9 november 
(’s avonds). Initiatie verse 
vis verwerken. Met het 
team van vishandel Mare 
Nostrum (gutten, fileren, 
enz.). Elke deelnemer gaat 
naar huis met panklare vis. 
Praktische info:  
www.navigomuseum.be.

Ten Bogaerde tijdens WOI 
(foto ATD).



Playmobil-expo: Idesbald leeft!
850 jaar geleden, in 1167, begon de herdenking van 
abt Idesbald. Zes historische scenes in Playmobil 
laten zien hoe die herdenking groeide binnen 
de Vlaamse en Noord-Franse kuststreek. Zoveel 
speelgoedmannetjes zag je vast nog nooit bij elkaar! 
De monniken schreven na zijn dood verschillende 
mirakels toe aan Idesbald. In 1894 verklaarde de paus 

hem zalig en de badplaats 
Zeepanne-Baden kreeg de 
naam Sint-Idesbald. Vandaag 
hebben vissers nog steeds 
een afbeelding van hun 
beschermer op hun schip 
om het te behoeden tegen 
ongelukken…
Van 17 juni tot 10 september in het 
Abdijmuseum Ten Duinen, 
058 53 39 50, abdijmuseum@koksijde.
be
Info: www.tenduinen.be. Het ticket 

voor de expo is inbegrepen in het toegangsticket. Gratis voor 
K-pashouders.

Delvaux, uitnodiging voor een 
verhaal
Het Paul Delvauxmuseum opent het seizoen 2017 met 
het tweede luik van de cyclus gewijd aan Delvaux en 
de gravure. Dit deel belicht de vruchtbare contacten 
die hij onderhield met talrijke schrijvers. Delvaux zich 
liet inpalmen door het werk van Paul Eluard, Claude 
Spaak, Jacques Meuris, Franz Hellens en Alain Robbe-
Grillet. Hij illustreerde hun werken met gravures om 
gebundeld te worden in zeldzame uitgaven.
Het derde en laatste deel ontluikt een nieuwe 
facet: de verni mou-techniek. Dit nieuwe aspect, 
ook crayonmanier genoemd, is een ode aan het 
levendige karakter van Paul Delvaux die zich op het 
einde van zijn leven nog een nieuwe techniek eigen 
maakte. In 2017 wordt 
ook de 120ste verjaardag 
van de kunstenaar 
gevierd. Dat wordt een 
goedgevuld feestjaar 
met vele evenementen.
* Delvaux, uitnodiging tot een 

verhaal (Part II): van 1 april 
tot 30 juli, gratis toegang 
voor Koksijdenaars

* Crayonmanier (Part III): van 
1 augustus tot 7 januari 
2018,  
gratis toegang voor 
Koksijdenaars

Info: www.delvauxmuseum.
com, 058 52 12 29, 
info@delvauxmuseum.be

Cabin Art – Storm
Het thema van de 9de editie van Cabin Art is Storm, 
uiteraard verwijzend naar de zee als ze boos is. Het 
unieke van dit kunstproject is de vergankelijkheid. Wat 
de kunstenaars op de strandcabines aanbrengen 
is tijdelijk. Drie maanden zorgen de kleurrijke en 
kunstzinnige cabines voor een verbinding tussen 

de soms stormachtige wateren van de Noordzee 
en de vele 
passanten op 
de Zeedijk. Op 
de zondagen 9 
en 23 juli, 6 en 
20 augustus is 
er een gegidst 
(gratis) bezoek 
aan de werken 
van Cabin 
Art. Afspraak 
om 11 u. aan het toerismebureau in Sint-Idesbald. 
Vraag in het toerismebureau ook je invulformulier, 
kies je favoriete cabine en win een K-strandset met 
strandlaken, strandmatje, beachset…
Org.: dienst Cultuur & Erfgoed & handelaarsbond 
K-Baaldje.
Van 3 juni tot 17 september, Zeedijk, Sint-Idesbald – gratis toegang. 
Organisatie van de handelaarsbond K-Baaldje, i.s.m. met de dienst 
Cultuur & Erfgoed en de gemeentelijke VVV.

Anders Bekeken
Deze expo is een initiatief van de gemeentelijke 
Westhoekacademie. De collectie toont diverse 
artistieke realisaties van cursisten met een mentale 
beperking. Het gaat om tekeningen, schilderijen, 
keramiek, assemblages en collages.
De tentoonstelling wordt aangevuld met een 
werkplaats voor kinderen en volwassenen. Over elk 
werk kan elke 
bezoeker 
zijn kleurrijke 
interpretatie 
geven. Deze 
eigen creaties, 
getoond op 
panelen, 
vormen 
een groot 
gastenboek.
Van 14 juli tot 
13 augustus, 
Kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan 266, Koksijde), van dinsdag tot 
zondag 14-18 u. Vernissage woensdag 12 juli om 19 u.

Stoer
Beeldend vertrekpunt van 
Stoer is het verschijnsel 
tatoeages. Drie ateliers 
van de gemeentelijke 
Westhoekacademie 
gaan aan de slag met 
een eigen artistieke 
interpretatie van het 
thema. Het atelier 
Fotokunst benadert 
tatoeages als een 
landschap op de huid. De 
ateliers Tekenkunst en Vrije 
Grafiek vormen patronen 
met lijnen op de ledematen van oude poppen.
Van 19 aug. tot 10 sept., Kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan 266, 
Koksijde), van dinsdag tot zondag 14-18 u. Vernissage op zaterdag 
19 aug. om 11 u.



Kwalitatief, licht en luchtig

Zomers Klassiek in kapel Rozenkrans
In augustus presenteert c.c. CasinoKoksijde een week lang licht klassieke concerten onder de noemer 
Zomers Klassiek in het stemmige kader van de kapel Rozenkrans (Albert I-laan) in Oostduinkerke. Aanvang 
19.30. u.

Keunekapel
H. Christiaenlaan 40, Sint-Idesbald (dienst Cultuur & 
Erfgoed, 058 53 34 40, www.koksijde.be, open 14-18 u. 
van dinsdag tot zondag, gratis toegang)
* Soldatengraven, heldenhulde en de Groote 

Oorlog, fotografie, tot 16 juli
* Rudy Impens, schilderkunst, van 20 juli tot 13 

augustus
* Gigi Praet, schilderkunst, van 17 augustus tot  

17 september

Galerie Welnis
Astridplein 6, toerismekantoor Oostduinkerke, (dienst 
Cultuur & Erfgoed, 058 53 34 40, www.koksijde.be, 
dagelijks open van 10 tot 12 u. en van 13.30 tot 17 u., 
niet op zondagvoormiddag, gratis toegang)
* Brecht Ledene, beeldhouwkunst, van 1 juli tot 30 juli
* Henri Lemineur, fotografie De Paardenvisser en de 

Zee n.a.v. 50 jaar Orde van de Paardenvisser,  
van 5 tot 13 augustus

* Wilfrieda Van De Velde & Pierre Moreau, 
edelsmeedkunst en fotografie, van 19 augustus tot 
10 september

Jan Dieusaert
A. Degreeflaan 3, Koksijde (Sint Andre, laatste zijstraat 
G. Scotlaan, 058 51 31 00), van maandag 3 tot 
zondag 9 juli, dagelijks van 14 tot 20 u. (vrije toegang)
Ten Huize van beeldhouwer Jan Dieusaert, 
tentoonstelling bronzen beelden.

Art Gallery Florizoone-Van Nuffel
Dorpstraat 36 in Oostduinkerke (058 51 33 66 en 
0475 52 98 60)
Permanente tentoonstelling met beeldhouwwerken 
van Piet Florizoone († 2015) en zijn echtgenote 
Margrit Van Nuffel

Kapsalon Lievino
Strandlaan 267, Sint-Idesbald (lievino@lievino.be, 
www.lievino.be)
* Yves Delplace (Ieper), beeldhouwwerken, 
tot 31 augustus

Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Polderstraat 76, Oostduinkerke (info@dmlgallery.be, 
www.dmlgallery.be)
* Animalia met werk van Liévin d’Ydewalle, Isabelle 
Gabriels, Claudy Gielczynski, Erwin Peeters, Paulette 
Taecke, Pieter Vanden Daele en Ans Zondag
Tot 31 juli

Overzicht tentoonstellingen op 
www.koksijde.be/tentoonstellingen

* Dinsdag 22 aug.: Mosa Trio
Schumann, Schubert en Ravel. Of de stukken nu 
mijmerend of speels klinken, het jonge Nederlands-
Belgische pianotrio Mosa Trio weet het publiek 
bij elk deel mee te trekken tot het de noten bijna 
vóelt. Het Mosa Trio is goed in het creëren van 
een verhaal. Het brengt vertolkingen van klassieke 
muziek met een grote expressie en veel innerlijke 
diepgang.
* Woensdag 23 aug.: Duo Levy-Idmtal
Mozart, Grieg en Szymanowski. Violiste Maya 
Levy en pianist Matthieu Idmtal vormen samen 
het Duo Levy-Idmtal. Hun samenspel wordt 
omschreven als pure magie. Maya’s vioolspel is 
dromerig en delicaat, haar persoonlijkheid sterk 
en uitgesproken. Het pianospel van Matthieu, 
romanticus pur sang, is poëtisch en uiterst 
fijngevoelig. Toen deze twee topmusici elkaar 
vonden in het kamermuziekrepertoire resulteerde 
dat in internationale successen.
* Vrijdag 25 aug.: BOHO4
Mozart, Stravinsky, Shostakovich en Dvorák. Vier 
muzikanten uit het ensemble BOHO Strings, een 

eclectische groep van hoog-getalenteerde strijkers 
opgericht door David Ramael, vormen samen 
BOHO4 en sluiten de concertreeks Zomers Klassiek 
in schoonheid af.

Tickets per concert 10 euro of 5 euro voor -26 
jarigen, via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.



Internationaal Orgelfestival Koksijde 2017
Het Orgelfestival van Koksijde presenteert op de 
zomermaandagen de top van de internationale 
orgelscène in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. 
Aanvang telkens om 20 u.

* 3 juli: Hans Leenders (Nederland)
Hans Leenders is componist, dirigent, professor 
orgel aan het Conservatorium van Maastricht en 
organist-titularis van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek 
in Maastricht.
* 17 juli: Luc Antonini (Frankrijk)
Luc Antonini is professor aan het Conservatorium 
van Montpellier, en heeft een succesvolle carrière 
als concertorganist. Hij is de titularis van het 
Gouden Orgel in Avignon.
* 31 juli: Giulio Mercati (Italië)
Giulio Mercati is een veelzijdig muzikant die 
internationaal concerteert, van de Filharmonie van 
Sint-Petersburg tot Saint Patrick’s Cathedral in New 
York. Hij is professor aan de theologische faculteit 
van Lugano.
* 7 aug.: Lieve Van de Rostyne (Overmere)
Lieve Van de Rostyne studeerde aan het 
Conservatorium van Lyon bij de beroemde maar 
helaas betreurde organist Jean Boyer. Ze geeft les 
in verschillende muziekacademies en is organist-
titularis van het Vereeckenorgel in Overmere.
* 21 aug.: Jan Vermeire (Koksijde)
Huisorganist Jan Vermeire van de O.L.V.-ter-
Duinenkerk is een veelgevraagd concertorganist 
met een internationale carrière. Hij heeft een groot 
aantal cd’s op zijn naam staan.

Toegang - Volwassenen 10 euro, vvk 8 euro, gratis 
onder 18 j., abonnement 40 euro voor 5 concerten. 
Tickets dienst Toerisme en in de O.L.V.-ter-Duinenkerk 
bij Helga Dombrecht (sacristie) tijdens de 
kantooruren.
Info: Orgelkring Koksijde, voorzitter carlo.wouters@
skynet.be, 058 51 35 94.

Jan Vermeire, huisorganist van de O.L.V.-ter-Duinenkerk in 
Koksijde, en tegelijk veelgevraagd concertorganist met 
een internationale carrière.

Anaïs Demaret  is Mieke Garnaal 2017
Een nieuw charmant trio werd op het jaarlijkse feest van de paardenvissers, vrijdag 16 juni, officieel 
aangesteld om onze gemeente een jaar lang als Mieke Garnaal en eredames te vertegenwoordigen. 
Mieke Garnaal 2017 is de 18-jarige Anaïs Demaret uit Koksijde. Haar eredames zijn de zussen Britt (20)  
en Inne (15) Van Gampelaere uit Oostduinkerke.

Mieke Garnaal Anaïs loopt school in het 
Annuntiata Instituut in Veurne. Een van haar 
hobby’s is kleren ontwerpen en maken.
Op haar kandidatuurstelling schreef ze: “Ik 
ben helemaal opengebloeid als eredame 
van Mieke Garnaal 2016 en leer graag 
nieuwe mensen kennen. Ik ga graag vissen 
met de paardenvissers”.
De liefde voor de trekpaarden en de 
paardenvisserij heeft de drie vriendinnen 
samengebracht. Twee zussen flankeren Anaïs 
om de taken als eredame op zich te nemen. 
Britt en Inne, zullen zich inzetten om de 
paardenvissers en Koksijde zo goed mogelijk 
te vertegenwoordigen. Op het feest van de 
paardenvissers in zaal Witte Burg ontvingen 
ze kroontje en linten uit handen van Coline 
Nowé.



Ongeveer 40 stukken uit de collectie van het Abdijmuseum Ten Duinen 
maken nog tot en met 28 januari 2018 deel uit van de expo Die 
Zisterzienser van het LVR-Landesmuseum Bonn in Duitsland. Dat is een 
grote overzichtstentoonstelling over Europese cisterciënzerkloosters.
Toen het museumteam van LVR-Landesmuseum Bonn de collectie van 
Ten Duinen onder de loep nam, was het aangenaam verrast en vroeg 
het meteen om heel wat stukken voor hun expo te mogen lenen. Vooral 
een groot deel middeleeuwse tegels vertrok richting Duitsland, maar ook 
een ijsschoen, een inktpotje, een waterspuwertje, een mooie kraagsteen 
in de vorm van een greenman en een hangslot. In de Duitse expocatalogus staan de Koksijdse stukken 
beschreven. Ben je de komende tijd zelf in die streek, breng dan een bezoek aan de expo, en zend je foto’s 
aan abdijmuseum@koksijde.be.

Abt Idesbald stierf 850 jaar geleden. Het abdijmuseum herinnert 
daaraan met de Playmobil-expo Idesbald Leeft (zie ook bl. 13). Post 
in juli of augustus je meest onwaarschijnlijke foto van de expo op 
sociale media met de hashtag #idesbaldleeft. Wedstrijdreglement 
op www.tenduinen.be. De winnaar (en vrienden) maakt kans op een 
museumrondleiding op maat. De tweede en derde prijs is een pakket 
gadgets uit de museumshop. Post je foto op facebook, instagram of 
twitter. Vergeet niet de hashtag #idesbaldleeft te vermelden! Begin 
september zijn de winnaars gekend.

Feest in de Abdij (vr 11 en za 12 aug.) - Festival in een 
feestelijke middeleeuwse sfeer! Vrijdagavond vanaf 19 u. 
live muziek van o.a. La Horde, eten en drinken, animatie, een 
middeleeuws kamp met 
ambachten van toen en een 
spectaculaire vuurshow.
Zaterdag is er tussen 14 en 18 
u. heel wat te beleven voor 
families. Een roofvogeldemo, 
boomklimmen, middeleeuws 
kamp, theater, eten en drinken, 
animatie (o.a.grime).

Theaterwandeling Tussen berries en barakken (za 19 aug.) - Een 
theaterwandeling met 4 scènes op de abdijsite van Ten Duinen tussen 10 
en 18 u. roept de sfeer op van een militair hospitaal in WO I. Historische 
figuren zoals dr. Antoine Depage, Jane Delaunoy, Koningin Elisabeth, 
Irène Curie en Ellen LaMotte passeren de revue en geven een inzicht in 
de omstandigheden waarin zij werkten en de impact die de oneindige 
stroom gewonden op de verzorgenden had. Met bekende acteurs zoals 
Kurt Defrancq, Andrea Croonenberghs en Jonas Van Thielen belooft deze 
theaterwandeling iets speciaals te worden.
Info: www.tenduinen.be

Topstukken Abdijmuseum 
schitteren in Bonn

#IdesbaldLeeft – post je foto op sociale media!

Historisch Koksijde op de abdijsite van Ten Duinen

het betere teletijdmachinewerk
Het abdijmuseum heeft een historische zomer in het verschiet. In augustus katapulteren twee 
evenementen je naar de middeleeuwen.



“Mamma mia!” Of beter: “Ja santé!” Koksijde steekt niet onder 
stoelen of banken dat het fier is op het Idesbaldbier. Wist je dat 
het bier van Brouwerij Huyghe uit Melle in veel landen verdeeld 
wordt? O.a. in Canada, Chili, Columbia, Uruguay, Spanje, 
Nederland, Polen, Portugal, Croatië, Hongarije, Tsjechië, Azië, 
Vietnam en Singapore. De grootste afzetmarkt wordt gevormd 
door België, Frankrijk en Italië.

De Gasterie, het museumcafé van het abdijmuseum, 
is enkel in juli en augustus is open. Daarna sluit het 
weer de deuren. Profiteer er dus van. Geniet van 
een van de mooiste Koksijdse uitzichten met een 
Idesbaldbiertje in de hand. Elke dag open van 14 tot 
17.30 u. (gesloten op maandag).

De jaarlijkse openluchtmis in het ruïneveld van de Duinenabdij 
vindt plaats op zondag 6 augustus om 10 u. Mgr. Lode Aerts, 
bisschop van Brugge, gaat de viering voor. Org. Genootschap 
van de Zalige Idesbaldus, PE Ster der Zee en de gemeente.

Abdijbier Idesbald bekend 
tot in Columbia

Museumcafé 
De Gasterie open in 
juli-augustus

Openluchtmis in het ruïneveld

Instagram liegt er niet om: Idesbald op een Colombiaans terrasje.

Zoek de schatten van Vlieg in de gemeentemusea
In juli en augustus loopt zowel in het visserij- als in het abdijmuseum de zoektocht Zoek de schat van Vlieg, 
permanent tijdens de openingstijden. In elk museum is een schat van Vlieg verstopt. Als je die vindt aan de 
hand van enkele tips, dan mag je een geurpakje en een geurvlieg mee naar huis nemen. Alvast één tip: 
je zal je speurNEUS goed kunnen gebRRRRUIKEN!
De zoektocht is inbegrepen in het ticket. Koksijdenaars hebben gratis toegang tot de gemeentelijke musea.

1. Workshop voor kinderen
Kids@tenduinen: elke woensdag, 14.30 u. - 
Kinderen gaan creatief aan de slag rond 
de Koksijdse duinheren en het leven in de 
middeleeuwen.

2. Gratis rondleidingen
Abdijmuseum: woensdag om 14.30 u. (N), 
donderdag om 10.30 u. (Fr) met gratis gids 
(inbegrepen in toegangsticket).

Workshops en rondleidingen



Iedereen 
smartphonefotograaf

Met de huifkar en de paardenvissers naar zee

Voor jongeren van 10 tot 15 jaar verzorgt experte Vicky Bogaert in het 
NAVIGO-museum op woensdag 23 en donderdag 24 augustus (14-
17 u.) een tweedaagse fotografieworkshop in de expo Onze Vissers. 
Vicky schreef een boek over fotografie. Haar workshop draagt de titel 
De beste camera is de camera die je bij je hebt. Inschrijven kan enkel 
voor de twee dagen (12 euro) via onthaal@navigomuseum.be of 
058 51 24 68.

Op donderdag 27 juli (afspraak om 9 u.) en woensdag 16 
augustus (afspraak om 12.45 u.) kan je met de huifkar mee naar 
zee om er een sessie kruien door de garnaalvissers te paard bij te 
wonen. Onderweg kan je op de huifkar luisteren naar deskundige 
uitleg. Na de demo worden de garnalen op het museumplein 
gekookt en geproefd. Start aan de balie van het NAVIGO-museum. 
Inschrijven via onthaal@navigo.be of 058 51 24 68. Bijdrage 15 euro 
voor volwassenen, 10 euro tot 18 jaar. Reductie voor Koksijdenaars. 
Breng laarzen en/of handdoek mee.

Jongentje op de rug aan zee (©Vicky 
Bogaert)

Workshops, 16u.
* 7 juli: poppenkast Lieve zeeschatjes mét knutselmoment (3-6 j.)
* 14 juli: workshop Onze vissers, met o.a. rondleiding in de expo en knutselmoment (10-13 j.)
* 21 juli: workshop Wie is de zeeheks (6-9 j.)
* 28 juli: aquariumworkshop (10-13 j.)
* 4 aug.: workshop Met heksje Kriebelkruidje toverbadzout maken (6-9 j.)
* 11 aug.: aquariumworkshop (10-13 j.)
* 18 aug.: workshop Vissenkop, maak zelf je eigen coole draagtas (6-9 j.)
* 25 aug.: workshop Plastiek vis, maak zelf je eigen coole draagtas (6-9 j.)
Inschrijven via onthaal@navigomuseum.be of 
058 51 24 68. Bijdragen 2 euro pp.

Thematische rondleidingen, 16u.
7 juli: de visserij in de kunst / 14 juli: 
duurzame visserij / 21 juli: strandvisserij / 
28 juli: IJslandvaart / 4 aug.: Artan en de 
paardenvissers / 11 aug.: strandvisserij / 18 
aug.: vissershuisje / 25 aug.: vissershuisje.
Inwoners en K-pas-houders hebben gratis 
toegang het museum. Ze kunnen gewoon 
aansluiten op het moment zelf, zonder reservatie.

Franstalige rondleidingen: dinsdag om 14u30

Topdagen op zomerse vrijdagen in NAVIGO-museum

Workshops, rondleidingen (en folkloreavonden)
In de zomervakantie is het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum elke vrijdag een uitstekende plaats 
voor een gezellige dag en avond. (Groot)ouders kunnen een gratis themarondleiding (16 u.) volgen 
terwijl de kinderen een leuke workshop (16 u.) beleven. Aansluitend beginnen om 18 u. de vermaarde 
visserijfolkloreavonden (bl. 40) op het museumplein. Met toffe optredentjes en lekkere hapjes uit de zee…



Eric Calcoen (recent met pensioen) van de Dienst Financiën werd absolute 
dagkampioen. Op één bepaalde dag stapte hij eerst 80 km. Thuisgekomen stond 
de teller op 95.000 stappen. Om de kaap van 100.000 te halen voegde hij er toen 
nog een wandelingetje van 5.000 aan toe…

Op zondag 28 mei heeft ons gemeente- en OCMW-personeel zijn 12 weken durende campagne Stap de 
wereld rond met succes voltooid. Na week 12 hebben ze met alle diensten samen gemiddeld 6.513.332 
stappen gezet.

De “reis” was een project - - van de gemeentelijke 
sportdienst om de personeelsleden er toe te 
bewegen gedurende twaalf weken elke dag een 
minimaal aantal stappen te zetten. Elk personeelslid 
van gemeente en Sociaal Huis kreeg van het 
gemeentebestuur tijdelijk een K-stappenteller in 
gebruik om op vrijwillige basis twaalf weken lang 
elke dag zoveel mogelijk stappen te realiseren. De 
boodschap achter dit initiatief was méér bewegen 
en dus gezonder leven, wat dus naadloos aansluit 
bij de beleidsvisie van gemeente en OCMW in het 
kader van hun streven naar Gezonde Gemeente.

Gestadig opbouwen
De eerste week dienden 4.500 stappen per dag 
gezet, de tweede week 5.000. En zo elke week 500 
meer tot in de twaalfde week de norm van 10.000 
per dag werd gehaald. In totaal begonnen er 611 
stappers uit 33 gemeentediensten aan het project. 
Op het einde haalden 509 deelnemers de meet. 
Zo kwam het personeel virtueel elke week in een 
nieuw land aan: Vanuit België naar Italië, Spanje, 
Mali, Tanzania, Verenigde Arabische Emiraten, 
Thailand, Australië, Argentinië, Suriname, Mexico, 

Canada om te eindigen in Groenland. Het ging 
niet alleen om het bewust worden van het belang 
om te bewegen, maar ook om onder collega’s 
samenhorigheid te creëren. Wekelijks werden de 
deelnemers met een gezond geschenk verrast: 
soep, groenten, sportsokken, enz. De eerste weken 
was het makkelijk om het doel te behalen, maar 
na enkele weken dienden toch extra inspanningen 
geleverd.

Doel is bereikt
De stappenteller heeft vooreerst aangetoond dat 
men overdag toch weinig stappen zette, zeker 
diegenen die kantoorwerk verrichten. Meteen 
begonnen personeelsleden en diensten anders 
te werken, zoals toiletbezoek op een andere 
verdieping, met heel de dienst een lunchwandeling 
maken, de auto verder parkeren om de laatste 100 
m te stappen of zelfs met de fiets naar het werk 
komen. Ook een extra wandeling of fietstocht na 
het werk hebben sommige diensten geholpen. 
Het project heeft dus zijn doel bereikt. Maar blijven 
bewegen is een boodschap die in de toekomst 
dient waargemaakt.

Gemeente- en OCMW-personeel
stapte in 12 weken de wereld rond

Over heel het project werden door alle 611 deelnemers 6.513.332 stappen gezet. Met 
gemiddeld 16.501 stappen (per dag per personeelslid) kroonde de dienst Openbare 
Netheid Sint-Idesbald zich tot kampioen van de gemeentelijke stappencampagne. 



Ouderen zijn een erg kwetsbare groep op warme dagen. Ze voelen minder snel dat ze dorst hebben en 
kleden zich vaak te warm. Zorg je voor een oudere? Laat dan de huisarts regelmatig komen voor controle. 
Roep onmiddellijk hulp in wanneer een oudere zich niet goed voelt. De gezondheidstoestand kan namelijk 
snel verslechteren.

Ouderenzorg op hete zomerdagen

RK-cursus Eerste Hulp

* Ga op warme dagen extra langs of bel 
regelmatig. Neem wat groenten en fruit mee 
zodat de oudere lichte maaltijden kan eten.

* Stel een lijst op met contactpersonen: buren, 
familieleden, huisarts, verpleging. Informeer bij de 
gemeente naar buur-voor-buur-initiatieven waar jij 
je als vrijwilliger kan opgeven of een oudere kan 
inschrijven. Bezorg een sleutel indien nodig.

* Zorg dat iemand anders langsgaat als je zelf niet 
kan.

* Noteer alle belangrijke info over de oudere en leg 
die op een zichtbare plaats 

* Zorg voor een telefoon.
* Laat de oudere voldoende en regelmatig drinken, 

ook als hij geen dorst heeft. Doe dat ook enkele 
dagen voor de warme dagen. Zo bouwt hij een 
vochtreserve op. Is de urine donker? Meer drinken 
dan!

* Bied variatie aan zoals koffie, thee en 
suikerhoudende dranken. Daarmee zet je aan tot 
drinken. Laat water primeren.

* Zorg voor kleding die aan de temperatuur 
aangepast is.

* Zorg voor een frisse slaapkamer en luchtig 
beddengoed. Ververs regelmatig kussensloop en 
lakens.

* Zorg voor verfrissing zoals een waterspuit, een 

koele doek, een douche, een voetbad.
* Hou de algemene gezondheidstoestand 

(hydratatie, vermoeidheid, bloeddruk, …) goed 
in het oog. Die kan bij oudere mensen snel 
evolueren.

* Hou de woning koel. Breng de oudere desnoods 
naar een koelere plaats.

* Smeer zonnecrème als je de zon niet kan 
vermijden. Draag een hoofddeksel.

* Koel je lichaam af met een lauwe douche, een 
voetbad of een frisse duik.

* Verlucht je woning als het buiten koeler is dan 
binnen.

* Benut je zonnewering (rolluiken, luifels, gordijnen) 
maximaal.

* Gebruik een ventilator om een ruimte te 
verkoelen.

* Beperk het gebruik van apparaten die warmte 
produceren (fornuis, oven, computer).

Herken de alarmsignalen
Warmte kan leiden tot vermoeidheid, duizeligheid 
of hoofdpijn. Bij uitdroging kan je te maken krijgen 
met krampen, misselijkheid, uitputting en zelfs 
bewusteloosheid. Remedie: zoek verkoeling en drink 
voldoende water.

Zorg voor elkaar
De zomerperiode is een tijd waarop veel mensen 
met vakantie zijn. Vooral mensen met weinig sociale 
contacten blijven dan alleen achter. Het is dus 
belangrijk dat je goed op elkaar blijft letten. Bel op 
afgesproken tijden of vraag anderen jou te bellen. 
Je kan ook een abonnement op een alarmsysteem 
nemen.

Oogje in het zeil
Ken je iemand uit de buurt die tijdens warme 
dagen extra zorg of aandacht nodig heeft? Laat 
het weten aan de seniorenconsulent: katleen.
calcoen@sociaalhuiskoksijde.be 
058 53 43 10 (Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34), 
www.sociaalhuiskoksijde.

De Rode Kruis-afdeling Koksijde start op woensdag 6 september om 19 u. (tot 22 u.) in ’t Oud Schooltje 
(Kerkstraat, Koksijde-Dorp) een cursus Eerste Hulp. Je leert er wat je kan doen om op te treden in de meest 
voorkomende noodsituaties, hoe je de eerste zorgen toedient en correct de hulpdiensten alarmeert.
Info en inschrijvingen: vorming@koksijde.rodekruis.be of 0479 33 09 12.

Bloedinzamelingen
* Donderdag 31 aug. in Koksijde - 't Oud schooltje (Kerkstraat 20 A), van 17 tot 20 u.
* Woensdag 6 sept. in Oostduinkerke – Witte Burg, van 17 tot 19.30 u.
* Woensdag 13 sept. in Sint-Idesbald - Zaal Kerkepanne (Strandlaan 128), van 17 tot 19.30 u.



Groepswandelingen voor senioren
Op 9 mei werd het gloednieuwe zitbankenwandelpad Zet je mo nére geopend. Tijdens de zomermaanden 
juli en augustus organiseert het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis wekelijks op dinsdag een 
wandeling in groep, ideaal om op een gezonde manier nieuwe mensen te leren kennen. Men kan kiezen 

tussen de hele route (5 km) of een stukje ervan (ca. 2,5 km). 
Aangezien de volledige route verhard is en er om de 300 m een 
zitbank staat, is ze ook perfect toegankelijk voor mensen die wat 
moeizamer stappen of minder mobiel zijn (mensen met een rollator, 
een rolstoel).
Data: op dinsdagen 4, 18 en 25 juli, 1, 8, 22 en 29 aug., telkens 
om 14.30 u., afspraak ingang Sociaal Huis. Reserveren bij katrien.
debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19. Vermeld duidelijk 
of je hulp wenst van een vrijwilliger (rolstoel duwen, begeleiden aan 
de arm, …). Na de wandeling mogelijkheid om samen wat te drinken 
in de cafetaria van WZC Dunecluze. Samen stappen, eenzaamheid 
schrappen!

Vrijwilligers op uitstap in Brugge die scone
Dinsdag 30 mei bedankte het Sociaal Huis zijn talrijke vrijwilligers met een daguitstap naar Brugge die 
scone. De vele deelnemers werden in WZC Dunecluze met een lekker ontbijtje verwelkomd. Voorzitter 
Greta Suber-Delie bedankte hen uitgebreid voor hun hartverwarmende, niet aflatende inzet. Ze kregen als 
attentie allen een sleutelhanger en een stylo van Koksijde. Handig om te gebruiken bij de vele vormingen 
en vergaderingen. Om half tien reed de bus de vrolijke bende naar Brugge voor een geleid bezoek aan de 
brouwerij De Halve Maan met middagmaal. In de namiddag volgde een zonnige rondvaart op de reien. 
Een lekker gebakje en drankje besloten de gezellige Brugse uurtjes. Met gezang en veel ambiance bereikte 
de groep weer thuisbasis Koksijde. Een ontspannende dag met veel gelach en bijpraten. Met opgeladen 
batterijen nu weer samen sterk het vrijwilligerswerk tegemoet!

-  premies bij bouwen en verbouwen
-  energie: vergelijking energieleveranciers, inschrijving groepsaankoop groene stroom 

aanvragen gratis energiescan (enkel doelgroep)
-  energielening: aan 2% (of 0%) voor het uitvoeren van energiebesparende 

maatregelen, ook voor zonnepanelen
-  info over leegstand en woningkwaliteit, huurwetgeving (voor huurder en verhuurder), 

sociale lening, gratis verzekering gewaarborgd wonen
-  hulp bij het zoeken naar (her)huisvesting
-  inschrijven voor sociale huur- en koopwoningen
Woonhuis NieKo, Zeelaan 24 Koksijde, 058 53 34 90, wonen@koksijde.be

Woonhuis NieKo/Woonloket in de zomer
Het Woonloket Koksijde is in augustus gesloten. Het is in die maand wel mogelijk om na afspraak 
Woonhuis NieKo te raadplegen. Bij Woonhuis NieKo kunt u terecht voor info over volgende onderwerpen.



Cursussen voor senioren
Zoals de voorbije jaren organiseert de gemeentelijke seniorenadviesraad vanaf september weer een 
reeks cursussen voor senioren, i.s.m. het Centrum voor Volwassenonderwijs Cervo-Go De Panne.

1. Dagelijks gebruik van de PC-deel 2 (12 weken)
Ordenen van bestanden op je pc en in de cloud, nieuwe lettertypes installeren, foto’s op de pc plaatsen om 
ze in een presentatie te gebruiken, multimediamogelijkheden, defragmenteren, herstelpunten maken, het 
antivirus programma up-to-date houden. Cursisten dienen hun eigen toestel mee te brengen.
Start op maandag 4 september van 8.30 tot 11.30 u. of van 13.30 tot 16.30 u. Locatie: zaal De Brug van het 
Sociaal Huis (Ter Duinenlaan). Bijdrage 60 euro (cursusmateriaal inbegrepen). Inschrijving enkel via 
info@cervogo.be, 058 41 51 61.

2. Smartphone en tablet android deel 2 
(12 weken)
Leer echt al de geheimen van je smartphone 
of tablet (waarmee je al aardig uit de voeten 
kan). Ook eigen vragen kunnen als lesthema 
behandeld worden. Eigen toestel meebrengen.
Start op woensdag 6 september van 8.30 tot 11.30 
u. Locatie: zaal De Brug van het Sociaal Huis 
(Ter Duinenlaan). Bijdrage 60 euro 
(cursusmateriaal inbegrepen). Inschrijving enkel 
via info@cervogo.be, 058 41 51 61.

3. Startcursus iPad en iPhone (12 weken)
Je hebt een iPad of iPhone of je zou er graag 
een kopen en je wil er alles uithalen? In deze 
cursus leer je alles naar wens instellen, werken 
met apps, websurfen, e-mailen, agenda en 
contacten beheren, foto’s en video’s bekijken 
en beheren, e-books lezen, tijdschriften lezen, 

muziek beluisteren, FaceTime en Berichten, Werken met iCloud en specifieke toepassingen. Eigen toestel 
meebrengen.
Start op woensdag 6 september van 13.30 tot 16.30 u. Locatie: zaal De Brug van het Sociaal Huis 
(Ter Duinenlaan). Bijdrage 60 euro (cursusmateriaal inbegrepen).

4. Nederlandse lessen (praatnamiddagen, 16 weken)
De cursus is niet alleen voor anderstaligen, maar voor iedereen (55+) toegankelijk. De klemtoon ligt op de 
communicatieve kracht van het Nederlands, op spreekvaardigheid. Er wordt gewerkt met vier groepen 
van verschillend niveau. Deelnemers worden vooraf op hun kennis getest en zo bij een passende groep 
ingedeeld. Voor wie nog nooit aan een taalsessie deelnam, is er een gezamenlijk intakemoment.
a) Willem Elsschotszaal (Casinoplein)
- niveau 4 op maandag van 13.30 tot 15.45 u., start op 4 september
- niveau 2 op dinsdag van 13.30 tot 15.45 u., start op 5 september
b) Villa Fiertel (rotonde Van Buggenhoutlaan/Kon. Prinslaan)
- niveau 3 op donderdag van 13.30 tot 15.45 u., start op 7 september
- niveau 1 op vrijdag van 9.30 tot 11.45 u., start op 8 september
Bijdrage 24 euro en 5 euro cursusmateriaal. Inschrijving enkel via info@cervogo.be, 058 41 51 61.

5. Tai Chi
Tai Chi is een voor iedereen toegankelijke van oorsprong Chinese bewegingsleer. Het bestaat uit vrij 
eenvoudige, vloeiende bewegingsoefeningen waarin alle gewrichten en spieren losgemaakt en bewogen 
worden. Precies daarom zeer geschikt voor senioren: effectief als valpreventie, goed voor de bloedsomloop, 
rustgevend. Leeftijd en fysieke beperkingen zijn geen probleem. Enthousiaste lesgever is Marc Suwier, 
vrijwilliger van het Sociaal Huis. 
* Gevorderden groep 1: vanaf maandag 11 sept. van 9.30 tot 10.30 u., Bolledroom (sportpark Odk)
* Beginnelingen: vanaf donderdag 14 sept. van 9 tot 10 u., zaal voor vloersporten (Koksijde-Dorp)
* Gevorderden groep 2: vanaf donderdag 14 sept. van 10.30 tot 11.30 u., zaal voor vloersporten (K-Dorp)
Vooraf inschrijven (Katleen Calcoen) aanbevolen. Bijdrage 1,5 euro per les. Org. i.s.m. de sportdienst.

Info alle curussen: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 
34 in Koksijde, 058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be



1. Indien je oproepen van privénummers 
wil vermijden, activeer dan de ACR-functie 
(Anonymous Call Rejection) op je gsm. Voor 
je vaste lijn kan je contact opnemen met je 
telecomaanbieder.
2. Schrijf je in op www.bel-me-niet-meer.be om 
geen ongewenste telefonische oproepen of sms’en 
voor commerciële doeleinden te krijgen. De wet 
verplicht bedrijven en organisaties die je via de 
telefoon contacteren voor hun producten, diensten, 
speciale promoties om je telefoonnummer uit hun 
belbestanden te halen als je hierom vraagt. 
3. Verander je nummer via jouw aanbieder als er 
geen andere uitweg blijkt te zijn.
4. Zoek de eigenaar van het onbekende nummer 

via zoekmachines zoals google, 1207 of via apps 
zoals WhatsApp of Snapchat. Sla hiervoor het 
onbekende nummer op in je contactenlijst en geef 
voorgaande apps toegang tot deze lijst. Als blijkt 
dat de beller ook een account heeft bij deze apps, 
kan je zo zijn/haar publiek profiel opzoeken en de 
persoon identificeren.
Kunnen al deze zaken niet baten? Stuur 
dan een speciaal formulier naar klachten@
ombudsmantelecom.be, te downloaden op www.
ombudsmantelecom.be. Vervolgens ontvang je 
een document met de identiteit van de eigenaar 
van het nummer – deze kan verschillen van de 
beller – en als je dat wenst, kan je dan klacht 
indienen bij de politie Westkust.

Omgaan met ongewenste 
telefonische oproepen

Blijf jij ‘Fit in je hoofd’?(7)

Tip 7: ga ervoor…

Vaak is het leven lastig, moeilijk en pijnlijk. Niet 
alles in het leven is te verklaren of is simpel op te 
lossen. Het is niet altijd even makkelijk om dit te 
aanvaarden. Als je veel negatieve ervaringen hebt 
meegemaakt, dan blijf je daarmee rondlopen. Dat 
is normaal. Helaas kan het ook gebeuren dat je 
aan niets anders meer kan denken. Je kan de knop 
niet meer afzetten. Je piekert je dan suf.
1. Probeer je aandacht op iets anders te richten 
dan op je problemen. Verplicht jezelf om je eens 
op iets anders te concentreren, waardoor je wat 
afstand kan nemen van je moeilijkheden en wat 
kan ontspannen.
2. Hou contact met andere mensen. Hierdoor 
ervaar je verbondenheid en anderen geven je 
leven zin. Ze leren je ook de zaken relativeren, want 
uiteindelijk heeft iedereen zijn problemen en veel 
mensen kunnen daar creatief mee omgaan. Wissel 
die ervaringen uit en je zal je gepieker al veel meer 
kunnen plaatsen.
3. Ga voor iets! Kies iets waar je bijvoorbeeld 
vroeger veel plezier aan beleefde. Zoek het niet te 
ver: in je gezin, buurt, gemeente, vriendenkring.
4. Steek je tijd niet in dingen die je liever niet doet. 

Maar haal 
jezelf uit de 
dagelijkse 
sleur en doe 
vooral dingen die je zelf leuk vindt!
5. Laat de wereld niet aan je voorbijgaan, 
maar maak je nuttig! Wees betrokken bij 
de gebeurtenissen rondom je: ga in het 
verenigingsleven, doe vrijwilligerswerk, neem 
belangeloos je verantwoordelijkheid op in een 
politieke partij, word lid van 
een sportclub.
6. Zet je in voor iets. Als je je 
verantwoordelijk voelt, gaat 
je aandacht naar positieve 
zaken. Engagement geeft je 
contact met iets zichtbaars. 
Dat geeft rust.
Info: www.fitinjehoofd.be, 
www.koksijde.be/infowijzer-
regio-koksijde-veurne, www.
koksijde.be/welzijn-en-
gezondheid.

In jaargang 22 presenteert de Werkgroep Geestelijke Gezondheid 
(WGG) tips die iedereen maar vooral mensen met depressies, twijfels, 
angsten kunnen helpen. Dat gebeurt in overleg met de organisaties 
Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO). Deze keer tip 7: ga ervoor.

Ongewenste oproepen zijn voor niemand een plezier. Denk 
maar aan frauduleuze betalende oproepen waarbij je geld 
kwijtraakt, intimiderende oproepen waarbij je uitgescholden 
wordt, de steeds terugkerende oproepen voor commerciële 
doeleinden. Om daar van af te geraken geeft de PZ Westkust 
enkele summiere, maar efficiënte tips.



Dat onze gemeente actief is op sociale media, is allang 
geen geheim meer. Wie op de hoogte wil zijn van de 
laatste nieuwsjes, grote en kleine activiteiten kan terecht 
op onze Facebookpagina’s, Twitter, Instagram en Pinterest. 
Maar ook de fantastische foto’s en fijne berichtjes van 
zowel inwoners, tweederesidenten als toeristen fleuren 
onze pagina’s keer op keer op.

Volg ons, deel ons, like ons..!

  www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

  www.twitter.com/gem_Koksijde @gem¬_koksijde

  www.instagram.com/koksijde_oostduinkerke

  www.pinterest.com/koksijde

  www.youtube.com/gemeentekoksijde 



Twee wandelingen in nog niet
opengestelde natuurgebieden

Oostvoorduinen-Oost
Zondag 16 juli, start om 14 u. aan de Karthuizerstraat t.h.v. de parking van Sun Parcs die het dichtst bij 
de Nieuwpoortsteenweg ligt.
In het kader van het LIFE+ Natuurproject FLANDRE werden ruim 15 ha van het 60 ha groot natuurgebied 
Oostvoorduinen aangekocht, werd een beheerplan uitgewerkt en werden hier tijdens het winterhalfjaar 
2016-2017 over zo’n 2 ha natuurherstelwerken uitgevoerd. Meer bepaald ging het om het herstel van 
vochtige duinpannetjes door het uitgraven van de bovenste bodemlaag van voormalige akkers en het 
verwijderen van hoogstammige populieren die te veel schaduw en bladeren wierpen op het te herstellen 
terrein.
De Oostvoorduinen maken deel uit van een laag golvende kopjes-duinengordel die tijdens de vroege 
middeleeuwen ontstond langs de zuidwestelijke oever van de toenmalige IJzermonding. Tijdens de 
wandeling gaat de aandacht naar de rijk bloeiende duingraslanden en naar de resultaten van al gevoerd 
natuurbeheer (maaien en begrazing door runderen). De beheermaatregelen voor de toekomst komen ook 
aan bod.

Belvédère
Zaterdag 12 augustus, start om 14 u. op de 
Carrefour-parking (rotonde Vandammestraat/
Strandlaan).
Het gewestelijk natuurdomein Belvedère omvat 
enerzijds hoge duinen en anderzijds laaggelegen 
weiden die samen een van de laatste duin-
polderovergangen of binnenduinranden van de 
Westkust die nog niet onderbroken zijn door een 
verharde weg en/of lintbebouwing. In het kader 
van het LIFE+ Natuurproject FLANDRE is er voor 
de Belvedère nu een beheerplan. Daarin ligt de 
klemtoon op het herstel en de instandhouding 
van vooral mosduinen en duingraslanden. Dat kan 
door verwijdering van diverse exotische struik- en 
boomsoorten die de waardevolle en kwetsbare 
natuurlijke duinbegroeiing bedreigen.

Info: www.lifeflandre.be, projectmanager jeanlouis.herrier@lne.vlaanderen.be

Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid plant in de zomer twee wandelingen in 
natuurgebieden die het Vlaams Gewest recent aankocht en die momenteel (nog) niet toegankelijk zijn 
voor het publiek: in de Oostvoorduinen-Oost in Oostduinkerke en in de Belvédère in Koksijde.

IWVA houdt opendeurdag
De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Veurne-Ambacht 
houdt op zaterdag 26 augustus van 10 tot 17 u. opendeur op de 
diverse plaatsen waar de maatschappij activiteiten ontplooit.

Op het grondgebied van Koksijde worden het Waterproductiecentrum 
Torreele (Langeleedstraat 14A) en de watertoren Groenendijk 
(Nieuwpoortsteenweg) opengesteld. In Torreele krijgen de bezoekers 
een rondleiding. Tegelijk zal Aquafin ook de Rijkswaterzuiveringsinstallatie 
Wulpen openstellen. In Groenendijk kunnen de bezoekers de watertoren 
beklimmen (er is geen lift) en boven genieten van het uitzicht als het 
mooi weer is.
Verder is ook het domein Cabour (Adinkerke), inclusief museum, die 
dag toegankelijk. Daar herdenkt de IWVA het feit dat er een eeuw 
geleden een waterwinning werd aangelegd om de troepen aan het 
WO I-front te bevoorraden.
Info: www.iwva.be

De Belvedèreduinen in Koksijde.

De watertoren op Groenendijk is op 
zaterdag 26 augustus toegankelijk 
ter gelegenheid van de IWVA-
opendeurdag.



* Soirée aan zee -  Elke donderdagavond in 
juli en augustus kan je genieten van de mooie 
zonsondergang met een drankje op het unieke 
dakterras. Gratis toegang, drank betalend (20–22 
u.). Vanaf 22 u. kan je de sterrenwacht Sterrenjutter 
bezoeken.
* Zonnekijkdag – Op zondag 2 juli van 14 tot 
17 u. bij helder weer met een zonnekijker de 
zon waarnemen onder begeleiding van de 
Sterrenjutters.
* Begeleide wandelingen  
(info duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17)
- Zomeravondwandeling door de Schipgatduinen 
op 8 en 22 juli om 20 u. en op 12 en 26 aug. om 19 u.
- Dwars door de duinen van de Doornpanne naar 
de Schipgatduinen en terug (N /F gids) op 10 en 
24 juli en 7 en 21 augustus om 13.45 u.
- Beheerswandelingen door Agentschap Natuur en 
Bos (zie bl. 25)
- Themawandelingen (i.s.m. dienst Toerisme): 
zomerbloemen 9 juli om 14 u / avondwandeling 
vleermuizen 23 juli om 20.30 u. / Plaatsduinen 30 
juli om 14 u. / avondwandeling vleermuizen 15 
aug. om 20 u. / pony’s 20 aug. om 14 u., planten en 
kruiden 27 aug. om 14 u.

* Kinderen Baas op dinsdag - Gevarieerd aanbod 
voor kinderen van 8 tot 14 j. Steeknettenrace op 
18 juli en 1 aug. (13.30-15.30 u.) / survival in de 
duinen op 25 juli (10-12 u.) / waterraketten maken 
op 8 aug. (10-12 u.) / workshop badbruisballen 
met suikerconfetti en zeezout op 25 juli en 8 aug. 
(14-16.30 u.) / gezonde afvalarme brooddoos 
klaarmaken op 22 aug. (9.30-11.30 u.). Inschrijven 
via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.
* Yoga op het dakterras - Word één met de 
natuurelementen van de Schipgatduinen. Start 
uw dag met yogalessen, zowel voor beginners 
als mensen met ervaring. Sigrid Rondelez, ex-
topsportster en yogalerares, begeleidt je op 10, 12, 
13, 17, 19, 20 en 31 juli en 2, 3, 14, 16 en 17 augustus 
(9.30–10.30 u.). 6 euro per sessie, max. 20 plaatsen. 
Vooraf inschrijven.

Zomer in het Duinenhuis

* Biodiversiteit Alles hangt samen - Zoals alle levende wezens maakt ook de mens deel uit van de 
biodiversiteit. Ons dagelijks leven kan er onmogelijk van losgekoppeld worden. Ze is van levensbelang voor 
onze dagelijkse behoeften en ambities.
* Fototentoonstelling astrofotograaf Karel Teuwen - Het heelal is nog nooit zo dichtbij geweest.
* Kunstwerken Zand in Zicht - Zandwerkjes gemaakt door de kinderen uit de Westhoekacademie.
Toegang gratis, elke weekdag van 9 tot 11.45 u. en van 13.30 tot 16 u.
Info: www.duinenhuis.koksijde.be, T 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be.

Durf je de uitdaging aan om als een echte avonturier (een Robinson) te overleven in onze Koksijdse natuur? 
Doe dan mee aan Robinson@koksijde in en om het Duinenhuis: overwin fysieke proeven, oriënteer je in de 
duinen, leer garnalen truien, maak gereedschap en vuur en bewonder het heelal. Voor kinderen van 10 tot 
12 j. Van 9 tot 11 aug. (9-16 u.). Op 11 aug. om 20 u. een slotmoment met bezoek aan de sterrenwacht voor 
kinderen en ouders. Inschrijven (40 euro): duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. Max. 16 deelnemers.

Tentoonstellingen (4 juli-30 aug.)

Robinson@koksijde: voor échte avonturiers!

Het Duinenhuis is het hart van Duurzaam Koksijde. Je vindt het natuureducatief centrum in volle 
Schipgatduinen (Bettystraat 7). Kom te voet langs het duinenpad vanaf de Rolandstraat of met de fiets via 
de toegangsweg langs de Koninklijke Baan. Een greep uit het zomeraanbod 2017.

Milieupark
Het Milieupark is gesloten op dinsdag 11 juli 
(Feest van de Vlaamse Gemeenschap), vrijdag 
21 juli (Nationale Festdag) en dinsdag 15 
augustus (O.L.V.-Hemelvaart).



Veel koninginne- en mannetjeswespen hebben de zachte winter 
overleefd. Experten waarschuwen daarom voor een wespenplaag 
de komende zomer. Nochtans zijn niet alle wespensoorten 
agressief en de agressieve soorten zijn dat niet altijd.

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een zeer rijke soortenrijkdom. Tientallen soorten planten en dieren 
zijn zo sterk aangepast aan de bodem en het typische klimaat van onze kustduinen dat ze elders in 

Vlaanderen niet of nauwelijks kunnen gedijen. Eind mei nam 
Natuurpunt Westkust met experten en natuurgidsen de proef 
op de som tijdens de tweede 1000-soortendag vanuit het 
Duinenhuis.
Ze inventariseerden toen liefst 1.049 verschillende soorten: 476 
verschillende soorten planten, 85 vogels, 135 nachtvlinders, 
65 kevers, 56 mossen en korstmossen, 25 paddenstoelen, 
31 vliegen en muggen, 15 dagvlinders, 19 bijen, wespen en 
mieren, enz. Voor de volledige lijst van waargenomen soorten:  
www.waarnemingen.be. De dienst Mil& DO dankt iedereen 
die een bijdrage leverde aan dit project.

Zo heb je solitaire wespjes die op zichzelf leven en geen nest 
dienen te verdedigen. Hun angel is zelfs te zwak om in mensenhuid 
te prikken. De meeste wespen zijn over het algemeen vredelievend 
en nuttig. Kom je toch in contact met wespen, hou dan volgende 
zaken in acht.
* Wespen zien snelle bewegingen beter dan trage. Sla dus nooit 
zomaar naar een wesp en ga ook niet lopen als een wesp ziet of 
hoort. Kalm blijven zorgt er meestal voor dat ze vanzelf afdruipen.
* Let goed op wanneer je buiten frisdrank, alcoholische dranken of andere zoetigheden nuttigt. Een 
wespensteek in de mond-of keelholte is gevaarlijk. Probeer ook niet te roepen als je aangevallen wordt, ze 
kunnen dan immers in je mond vliegen.
* Vermijd kledij in felle kleuren als je in de natuur wandelt. Wespen kunnen agressief reageren op felle tinten, 
terwijl zachte kleurtinten hen niet zo sterk prikkelen. Ze reageren ook vaak fel op sterke geuren. Vermijd dus 
een sterk ruikend parfum in de natuur.
Een nadenkertje: éen wespennest verorbert zo'n 2 miljoen vliegen en muggen per jaar, dus erg nutig…

Vredelievende wespen zonder angel…

Koksijde: schatkamer vol biodiversiteit

Geen taxusinzameling in 2017
Met de actie Vergroot de hoop vond de voorbije jaren 
telkens een inzamelactie van taxussnoeisel plaats. Het 
jonge snoeisel van taxus bevat baccatine, een stof voor 
de aanmaak van Taxol, een geneesmiddel tegen diverse 
vormen van kanker. In onze regio werd grondstof voor 1.127 
chemotherapieën ingezameld en kon in totaal 52.000 euro 
aan het Kinderkankerfonds geschonken worden.
De grote aanvoer van de voorbije jaren heeft er voor gezorgd 
dat de nood aan extra grondstof fors gedaald is en dat er 
thans nog amper afnemers te vinden zijn. De initiatiefnemers 
van de actie in Vlaanderen beslisten daarom geen 
inzamelactie in 2017 te houden.
Wie zijn taxussnoeisel kwijt wil, kan dit uiteraard nog deponeren bij de fractie snoeihout op de gratis zone 
van het Milieupark. Na inzameling wordt dit verwerkt tot compost door de afvalintercommunale IVVO. 
De IVVO en de gemeente danken iedereen die de voorbij jaren taxus snoeide voor het goede doel.



Geslaagde tweede sportdag 50+

U19 Tottenham-Club Brugge

Twee zomermaanden Sport aan Zee

Beach Run: jaarlijkse strandloop

Liefst 220 liefhebbers namen op 18 mei deel aan de tweede 
sportdag 50+van de sportdienst. Ze maakten hun keuze uit een 
ruim aanbod. Sommigen leefden zich uit in hun vertrouwde sporten 
zoals tafeltennis, netbal of fietsen, anderen maakten kennis met iets 
nieuws zoals piloxing, qi gong of spinning. Voor het welslagen van 
de dag werd dankbaar samengewerkt met de sportieve buren van 
Golf Ter Hille en Wave Health & Fitness. In de cafetaria van sporthal 
Hazebeek kon iedereen bijpraten en genieten van een lekkere 
broodjes. Een tombola vol mooie prijzen en een optreden van 
Brigitte Callebert sloot de dag af. Derde editie in mei 2018.

De U19-ploegen van Tottenham Hotspur (2de in de Engelse Premier 
League) en Club Brugge (id. in de Belgische Jupiler Proleague) 
spelen op zaterdag 15 juli om 10 u. (sportpark Hazebeek in 
Oostduinkerke) een vriendschappelijke wedstrijd. Toekomstige 
vedetten zijn er aan het werk. Harry Kane, topscorer in de Engelse 
Premier League, maakte ooit twee jaar deel uit van de U19-selectie 
op het Oostduinkerkse Eurofoottornooi. Eventueel is er nog een 
extra wedstrijd tussen de U17-ploegen. Gratis toegang.

Van 15 juni tot 30 september pakt de sportdienst uit met het zomerprogramma 
SPORT aan ZEE. In Sint-Idesbald bij het Lucionplein, in Koksijde ter hoogte van 
de Jacob Jordaensstraat en in Oostduinkerke bij het garnalendorp naast 
het Astridplein, is er sportaccommodatie die vrij te gebruiken is. Op elk strand 
staan voetbaldoelen en volleybalnetten. Wel zelf een bal meebrengen.
Van 1 juli tot 26 augustus zijn er ook telkens op woensdag-, vrijdag- en 
zaterdagvoormiddag (niet op feestdagen) gratis groepslessen zoals 
Zumba, Kids Zumba, tai-chi, salsa, total body workout, enz. Raadpleeg de 
zomerbrochure (dienst Toerisme) of www.koksijde.be/sportaanzee voor het 
overzicht.

Zomerpromotietoer - Op vrijdag 14 juli op het strand van Koksijde ter hoogte van de Vredestraat. Een hele 
dag gratis toffe sportinitiaties voor jong en oud! Vooraf inschrijven is niet nodig. Org. Sport Vlaanderen.
Yogalessen - Op zaterdag 12 aug. om 9 u. gratis yoga voor volwassenen op het strand van Koksijde. Op 
zaterdag 26 aug. is het Abdijmuseum Ten Duinen de gastlocatie voor gratis yogalessen: kinderyoga om 
14 u., tieneryoga om 15 u. en yoga voor 16+ van 16 tot 17.30 u. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Alg. info: sportdienst, 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be, www.koksijde.be/sportaanzee

De sportdienst organiseert op woensdag 26 juli in Sint-Idesbald weer de jaarlijkse strandloop. De jeugd 
kan er zich uitleven over een afstand van 1 of 2 km, voor de volwassenen is er keuze tussen 5 of 10 km. Als 
onderdeel van het Delhaize Loopcriterium van de Kust is deze Beach Run een absolute aanrader voor zowel 
recreatieve als wedstrijdlopers. Onze gemeente schenkt dit jaar 1 euro per deelnemer aan Think Pink, de 
organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker.
Jeugd - Er zijn twee jeugdreeksen. Reeks 1 (tot en met 9 jaar, 1 km, start om 18.30 u.) en reeks 2 (tot en met 
13 jaar, 2 km, met start om 18.45 u.). Deelname: 2 euro met voorinschrijving via www.star-tracking.be tot 11 
juli, 3 euro de dag zelf. Start en aankomst op de Zeedijk bij. het basketbalterrein.
Massajogging (5 of 10 km) - Inschrijven (5 euro de dag zelf) in zaal Kerkepanne, Strandlaan 128 in Sint-
Idesbald. Start om 20 u. aan zaal Kerkepanne, aankomst op de Zeedijk in 
Sint-Idesbald. Vooraf inschrijven (4 euro) kan op www.star-tracking.be tot 11 juli. Er is douchegelegenheid 
aan de parking van het zwembad, Pylyserlaan 32 in Koksijde.
Info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01.



            Philip van de KYC, Henk van SYCOD en Stijn van Windekind:

“Stoeien met wind en water…”

Onze 
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T-d: “Wat is het doel of specialiteit van jullie 
watersportclub?”
Philip (KYC).: “Ons doel is zoveel mogelijk 
inwoners en toeristen te laten kennis maken 
met de watersport. Bedoeling is dat men erdoor 
gepassioneerd geraakt en dit daarna op 
regelmatige tijdstippen verder onafhankelijk 
en veilig kan beoefenen. De opleiding van 
de diverse disciplines, nl. zeilen, surfen, kiten 
en peddelen, gebeurt onder de hoede van 
gediplomeerde monitoren, zowel voor beginners 
als gevorderden.”
Henk (SYCOD): “Onze club bestaat al meer dan 
60 jaar, we zijn gestart als strandzeilclub. Door de 
jaren heen is onze club geëvolueerd en bieden 
wij volgende watersporten aan: strandzeilen, 
catamaranzeilen, zeilen, golfsurf, windsurf, kitesurf 
en SUP. We hebben meer dan 1.150 leden.”
Stijn (Windekind): “Wij zijn een sportieve 
ontmoetingsplaats voor jong en oud om samen 
te genieten van alle aspecten van de surfsport. 
Windsurfen, kitesurfen, Stand Up Paddle surfen (SUP) 
of het nieuwe foilsurfen…, bij Windekind vind je 
altijd iemand die dezelfde passie deelt. In overleg 
met Wind- en Watersport Vlaanderen hebben we 
meerdere trainingsgroepen, onder leiding van zeer 
ervaren en gediplomeerde lesgevers. Vanaf 8 jaar 
kan je kennismaken met verscheidene strand- en 
watersporten.”

T-d: “Iets speciaals om van de zomer in de kijker te 
plaatsen?”
Philip (KYC): “Van de zomer hebben we het 
peddelen op de voorgrond gezet, niet alleen 
individueel maar ook met meerderen op dezelfde 
plank. Leuk om in familieverband uit te testen. We 
plannen ook diverse interne en externe wedstrijden 
waar al onze leden, inclusief de beginners, 
gedurende het jaar kunnen aan deelnemen.”
Henk (SYCOD): “We hebben heel wat activiteiten 
gepland, van een zeilkarrace (Birdie) tot catamaran-
wedstrijden, Sycod beachtriathlon, kitedownwinder en 
tal van andere strandsportactiviteiten. Ieder weekend 
wordt er in onze club wel iets georganiseerd.”
Stijn (Windekind): “Tijdens de zomermaanden kan 
je elke dag op een veilige en georganiseerde wijze 
deelnemen aan een waaier van activiteiten op en 
naast het water. Check onze website of facebook voor 
de weekplanning!”

T-d: “Heren, wat is jullie ultieme droom als voorzitter 
van jullie club?”
Philip (KYC): “Onze ultieme droom is dat er tussen 
al de beginners een talent opstaat dat doorstoot 

naar de top via onze topsportorganisatie Wind- en 
Watersport Vlaanderen. Onze dagelijkse droom is 
uiteraard dat we met de KYC een watersportclub 
blijven waar iedereen welkom is en waar alle leden 
graag vertoeven om te watersporten, en om achteraf 
bij een natje en een droogje gezellig na te praten in 
de bar.”
Henk (SYCOD): “Als voorzitter wens ik de club nog 
verder uit te bouwen. Dankzij onze trouwe leden en 
sponsors hebben we de middelen om te investeren 
in nieuw materiaal en zodoende de service aan 
onze leden nog te verbeteren. Onze droom is 
zoveel mogelijk mensen, en vooral ook jongeren te 
motiveren voor de watersporten in Oostduinkerke.”
Stijn (Windekind): “Graag zou ik de lokale jeugd nog 
meer op het water zien om samen te genieten van 
onze prachtige Noordzee. Voor de ambitieuze sporters 
onder hen moeten we de nodige opleidingen 
aanbieden opdat ze echte surfkampioenen worden. 
Ten slotte wens ik de samenwerking met Wind- en 
Watersport Vlaanderen te optimaliseren en van 
Windekind een trainingscentrum te maken waar 
zowel de recreatieve als de competitieve surfers zich 
thuis voelen.”

V.l.n.r. Philip Cammaert (Koninklijke Yachtclub Sint-Idesbald), 
Henk Verkouille (Sand Yachtclub Oostduinkerke) en Stijn Van den 
Brande (Surfclub Windekind).

Met het hoogseizoen voor de deur had onze sportmedewerker Willy een babbel met de voorzitters van de 
drie erkende (strand)watersportclubs. Philip Cammaert (Koninklijke Yachtclub Sint-Idesbald), Henk Verkouille 
(Sand Yachtclub Oostduinkerke) en Stijn Van den Brande (Surfclub Windekind) …...

Erkende watersportclubs:
-  KYC, Dumontlaan 8 in St.-Idesbald 
 (info@kyc.be,  058 51 83 19)
-  SYCOD, A. Devoslaan 50 in Oostduinkerke 
 (info@sycod.be, 058 51 36 74)
-  Windekind, Zuidenwindhelling 1 in Oostduinkerke 

(info@surfclub-windekind.be, 058 23 19 19
Niet erkende watersportclub: 
- Surfschool.be (seaquest vzw) Strandjutterslaan 10 

in Odk (info@surfschool.be, 0499 29 29 33)



Beach party scouts Casa

De enige strandfuif van Koksijde op vrijdag 28 juli 

aan het openluchtzwembad in Oostduinkerke: zon, 

zee, muziek, koele drank, zomerse gasten, shaken 

op muziek. Start om 19 u., gratis toegang.

Info: www.casaodk.be

Topvakantie presenteert Xpertweken

Jeugddienst zoekt 
figuranten

Goedkoop op reis?

1. Legomania - Duizenden en duizenden legoblokjes. Voor 6 tot 14-jarigen. 

Inschrijven via www.topvakantie.be. Van 10 tot 14 juli, van 14 tot 18 augustus, 

van 28 tot 31 aug.
2. Gamedesign Junior - Voor 7 tot 14-jarigen. Altijd al gameontwerper willen 

worden of toch benieuwd hoe al die computergames achter de schermen 

werken? Van 10 tot 14 juli, van 14 tot 18 aug., van 28 tot 31 aug. Inschrijven 

via www.topvakantie.be.
3. Fotografie Junior - Ontdek de wereld van de fotografie. Tover met licht, creëer leuke effecten en ga op 

zoek naar de gekste onderwerpen. Voor 8 tot 14-jarigen van 31 juli tot 4 aug., van 21 tot 25 aug. Inschrijven 

via www.topvakantie.be.
4. Ballet - Hou je van dansen? Zet je eerste passen in klassiek ballet en werk aan je houding. Voor 8 tot 

12-jarigen van 31 juli tot 4 aug. Inschrijven via www.topvakantie.be.

5. Het Moestuinavontuur - Is onkruid lekker? Waarom eten we in de zomer tomaten en in de winter 

rodekool? Kweek de lekkerste zomergroenten en eet ze ook zelf op. Voor 6 tot 12-jarigen van 21 tot 25 aug. 

Inschrijven via www.topvakantie.be

Voor een Halloweenproject in het najaar gaat 

de jeugddienst op zoek naar figuranten (tussen 

17 en 30 j.). De voorkeur gaat naar mensen met 

toneelervaring, maar iedereen met een gezonde 

dosis enthousiasme maakt kans. Het project loopt 

van vrijdag 27 oktober tot dinsdag 31 oktober. 

Voorbereidingen vanaf ’s middags, uitvoering 

’s avonds van 18 tot 22.30 u. De jeugddienst 

voorziet vrijwilligersvergoedingen.

Volgende personages dienen uitgebeeld: 

pastoor (2, m) / dokter (1, m) / verpleegster (3, 

m/v) / non (3, v) / patiënt (6, m/v). Kandidaturen 

worden via jeugddienst@koksijde.be tot 31 juli 

ingewacht.

* Budgethotels: gewone hotels, onderverdeeld in 

comfortcategorieën van 1 tot 5 sterren.

* Jeugdherbergen: als je alleen reist of in kleine groepjes

* Trekkershutten:  trekkers, fietsers, wandelaars en 

bergbeklimmers vinden deze eenvoudige maar 

praktische vorm van verblijf ideaal. Er zijn zelfs kook- en 

wasvoorzieningen!
* Bed and Breakfast: vaak bij particulieren, redelijk goedkope 

formule, met persoonlijke ontvangst.

* Campings: voor je tentje, caravan of mobilhome.

* Groepsreizen: voor aangepaste accommodatie kan je vaak 

terecht in jeugdverblijfscentra.
* Hoevetoerisme: meestal op een boerderij, da’s evident.

* Huisruil: je ruilt van huis met een ander gezin, ideaal tijdens 

de voorjaarsschoonmaak.
* Universiteitscampussen: in nogal wat landen kan je er 

tijdens de zomermaanden terecht, reserveren is zeker nodig.

* Organisaties met reisaanbod voor jongeren (in 

groepsverband): Jeka, Joker en Karavaan.

De Xpertweken van Topvakantie vinden plaats in vormingsinstituut 

Excalibur, Hotellaan 10 in Koksijde. Een overzichtje.

Echt goedkoop zal reizen wel nooit zijn. Maar je kunt 

het zelf wel een stuk goedkoper houden. Denk je bij 

reizen alleen aan klassieke hotels? Voor goedkope 

overnachtingen zijn er nochtans heel wat goedkope 

formules. Je bespaart veel geld en zo ga je misschien wat 

langer op reis.



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Juul Voeten
Brugge, 25 april
zoon van Steve en Jana Druwé uit 
Koksijde

Enora Burlet
Veurne, 21 april
dochter van Emmanuel en 
Gwendoline Mandrelier uit Koksijde

Tovmas Tovmassian
Veurne, 26 april
zoon van Edik en Gayane Petrosyan 
uit Koksijde

Miguel Deneir
Oostende, 2 mei
zoon van Kurt en Vanessa Frère uit 
Oostduinkerke

Lewis Rousseeuw
Veurne, 6 mei
zoon van Dimitri en Elke 
Vanhaverbeke uit Koksijde

Amir Dubachev
Oostende, 7 mei
zoon van Arsen en Zaira Dubacheva 
uit Koksijde

Debbie Poncin
Veurne, 10 mei
dochter van Philippe en Nyoman 
Werdiani uit Koksijde

Ilyana Lesage
Veurne, 12 mei
dochter van Catherine Lesage uit 
Oostduinkerke

Esmée Popieul
Oostende, 24 mei
dochter van Gerard en Amber 
Vermeersch uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN

Daniel Fontaine en Sabine 
Helbois, beiden uit Koksijde  
(29 april)

Dieter Verschaeve en 
Annemieke Brackman, beiden 
uit Oostduinkerke (29 april)

Henri Vandervelde en Ina Van 
Thienen, beiden uit Koksijde  
(29 april)

Bart Vandersteegen en Brizy 
Werbrouck, beiden uit Frankrijk 
(29 april)

Francis Dejonghe uit 
Oostduinkerke en Lijs Marquenie, 
uit Gent (06 mei)

Dominique Vanbillemont en 
Magalien Bruneel, beiden uit 
Oostduinkerke (12 mei)

Danny Van de Walle en 
Nele Conaerts, beiden uit 
Oostduinkerke (27 mei)

Joseph Werner en Jeannine 
Potoms, beiden uit Koksijde  
(3 juni)

OVERLIJDENS

Rita Frans - 69 j. 
†Oostende, 29 april 
echtgenote van Luc Vanuxem

Willy Jacops - 84 j. 
†Koksijde, 30 april

Tom Vaneeckhoutte - 18 j. 
†De Panne, 3 mei

Paulina Foque - 87 j. 
† Veurne 4 mei  
echtgenote van Jaak Kurterna

Jozef Mattelaer - 96 j. 
†Koksijde 6 mei 
weduwnaar van Agnes Baelde

Roland Vanschendermaal - 80 j. 
†Veurne, 7 mei 
echtgenoot van Christa Neugebauer

Alice Delaisse - 96 j. 
†Koksijde, 10 mei 
weduwe van Adelin Van Rie

Lucy Gabant - 91 j. 
†Veurne, 16 mei 
weduwe van Paul Soleil

Rosa Misschaert - 79 j. 
†Koksijde, 17 mei 
echtgenote van Charles Debaillie

Lucienne Hennaert - 86 j. 
†Koksijde, 18 mei 
echtgenote van Roger Pattyn

Lucia Hubloux - 89 j. 
† Koksijde, 19 mei 
weduwe van Pierre Defryn

Rose Baise - 89 j. 
†Veurne, 20 mei 
weduwe van Florian Herdhuin

Willem Delaleeuwe - 80 j. 
†Veurne, 22 mei 
echtgenoot van Gritta Vonderlynck

Jacques Marson - 65 j. 
†Anderlecht, 22 mei 
echtgenoot van Rita Van Hijfte

Marie Louise Desander - 73 j. 
†Koksijde, 26 mei 
echtgenote van Eric Goethals

André Pladys - 88 j. 
†Koksijde, 26 mei 
echtgenote van Gisèle Pinson

Maria Verschoore - 89 j. 
†Veurne, 28 mei 
weduwe van Pierre Bauwens

Anne-Marie Beeckman - 61 j. 
†Koksijde, 29 mei 
echtgenote van Dany Degezelle

Charles Norman - 93 j. 
†Koksijde, 29 mei 
echtgenoot van Joanna Tack

Violette Willemyns - 81 j. 
†Koksijde, 29 mei 
echtgenote van André Timperman

Antoinette Brullez - 79 j. 
†Koksijde, 30 mei 
weduwe van Fernand Vanscheeuwijck

Paula Vieren - 86 j. 
†Koksijde, 1 juni 
weduwe van Hendrik Haelewyck

Schlager op het strand
Schlager on the Beach slaat op vrijdag 14 
juli zijn tenten op, op de Zeedijk/Astridplein 
in Oostduinkerke. De 
Ketnetband bijt om 18 u. de 
spits af, om 19.15 u. gevolgd 
door Get Ready. Met zijn 
show Hartslag Zomertour 
dient Christoff vervolgens om 
20.30 u. de hoofdschotel op. 
Gratis toegang.
Info: www.nice-events.be

Sessie drummen voor 
beginners en gevorderden
Victor Khaddaj (leerling aan het Conservatorium 
van Brussel), leert je eind augustus en in september 
drummen (5 lessen) in JOC de PIT, Kursaallaan 28. De 
precieze lesmomenten regelt Victor met elke cursist 
apart. Studenten: 40 euro (5 lessen), anderen 50 euro. 
Voel je je geroepen? Zend dan een mailtje (met naam, 
adres, tel/gsm nr. en geboortedatum) naar jeugddienst@
koksijde.be.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Guillaumé-Denys

Adolphe Guillaumé (°Brussel) en Marie-
Thérèse Denys (°Maubeuge, F) beloofden 
elkaar 65 jaar geleden (Anderlecht, 21 
mei 1952) eeuwige trouw. Een briljanten 
huwelijksfeest! Adolphe was in Zaventem 
technicus bij ADB, gespecialiseerd 
in vliegveldverlichting. Marie-Thérèse 
verdiende de kost als boekhoudster bij 
Prémaman in Brussel. Ze hebben twee 
kinderen, vier kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen. Op zaterdag 27 
mei werden ze een ontvangst in het 
gemeentehuis aangeboden.

Echtpaar Terryn-
De Boes

Op zaterdag 27 mei luidden 
de feestklokken ook voor 
het echtpaar Noël Terryn 
(°Leffinge) en Georgette De 
Boes (°Ertvelde) ter gelegenheid 
van de viering van de gouden 
bruiloft. Het echtpaar huwde 50 
jaar geleden op 24 mei 1967 in 
Ertvelde. Noël was bediende bij 
het bedrijf Kuhlmann in Rieme. 
Georgette ontfermde zich over 
het huishouden en de twee 
dochters. Ze hebben ook vijf 
kleinkinderen.

Opnieuw gratis strandasbakjes

Om dit ongemak zoveel mogelijk tegen te gaan deelt de 
provincie West-Vlaanderen in juli en augustus weer gratis 
strandasbakjes uit in alle badplaatsen aan de Vlaamse kust.
Het duurt 2 tot 12 jaar eer de natuur een peuk heeft afgebroken. 
Zelfs dan blijven er nog plastic resten uit de filter achter. De 
strandreinigingsmachine neemt geen peuken op. Ze glippen 
door de mazen van het net.
Van de zomer worden er dus weer gratis strandasbakjes 
verspreid. Te verkrijgen vanaf begin juli bij de dienst voor 
Toerisme, de surfclubs, de redders op het strand, bij diverse 
badkarhouders/stranduitbaters… Ook een peukenman zal 
her en der opduiken op strand en dijk. Meer info op 
www.kustbeheer.be.
Dit is een actie van de provincie West-Vlaanderen en de 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Het strand nodigt uit om op blote voeten schelpjes te zoeken, lange strandwandelingen te maken, 
zandkastelen te bouwen. Maar rondslingerende sigarettenpeuken verstoren dit fijne gevoel en hebben ook 
een impact op het milieu.



Het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker was op 
zondagmiddag 14 mei het toneel van een niet 
alledaags schouwspel. Een tiental leden van de 
organiserende garnaalkruiersclub De Slepers 
en enkele leden van de Spanjaardbank gingen 
volledig gekleed in waadpak en gele jas in het 
water. Enkele ervaren redders verzorgden er een 
interessante en praktische uiteenzetting over 
levensreddende handelingen als een kruier in het 
water in moeilijkheden komt. Op zee zijn er immers 
gevaarlijke stromingen die een kruier onderuit 
kunnen halen. Technieken werden aangeleerd 
om weer vaste voet op grond te krijgen en het 
strand heelhuids te bereiken. Er werd ook in het 
wildwatergedeelte getraind.

Kort na het feest ter gelegenheid 
van 70 jaar Horeca in Koksijde-
Oostduinkerke vond op 15 mei de 
verkiezing van het nieuwe bestuur 
plaats. Nieuwe voorzitter werd 
Thierry Cornelis, die bijgestaan 
wordt door ondervoorzitter 
Etienne Vanneste. De andere 
functies worden opgenomen 
door secretaris Sofie Vandamme 
en schatbewaarder Daniël 
Bedert. Bestuurders zijn Dorine 
Geersens, Freddy Veys, Adelheid 
Hancke, Dimitri Vandamme, Noël 
Bruynoghe, Joris Boddez en Benny 
Callewaert.

De voorbije maand in woord en beeld

Op zaterdag 20 mei kreeg nieuwe ereburger Eric Goens (48) zijn titel overhandigd. Eric is gewezen Koksijdenaar 
en journalist. Hij kreeg de onderscheiding omwille van zijn verdiensten voor onze gemeente. Eric is de tweede zoon 
van Hugo Goens en wijlen Rogianne Gaytant. Grootvader René (†2008) was de oudste paardenvisser van onze 
gemeente. Eric studeerde politieke wetenschappen en journalistiek. Hij werkte o.m. voor De Morgen, Panorama/
De Post, Canal Plus, Humo en nadien Bonanza. Bij VTM stond hij tien jaar aan het hoofd van de VTM-nieuwsdienst. 
Na een periode bij Woestijnvis stichtte hij zijn productiehuis Het Nieuwshuis dat ophefmakende reportages maakt. 
Eric neemt elke gelegenheid te baat om “zijn” Koksijde in de kijker te plaatsen. Op de plechtigheid las eredirecteur 
Charles Vannecke van de gemeenteschool het opstel Naar het gemeentehuis voor dat Eric in het 6de lj. schreef. Je 
kan het lezen via www.koksijde.be/opstel-eric-goens.



Sedert de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis tien jaar geleden zijn in het gebouw naast 
de vele andere ook twee nieuwe diensten gevestigd. Ze werden op zaterdag 17 jaar bijzonder in de 
kijker geplaatst. [W]integratie (2016) is een samenwerking tussen de Westkustgemeenten en Veurne 
om de integratie van nieuwkomers/anderstaligen te bevorderen. In Koksijde is Anke Inghelbrecht de 
integratieambtenaar die instaat voor de ontwikkeling, opvolging en uitvoering van dit project. Ze doet dat 
samen met de twee brugfiguren Wendy Degraeuwe en Els Neyrinck. De dienst Onderwijsondersteuning 
(sept. 2014) wordt bemand door Patricia Beddeleem. Ze overlegt netoverschrijdend met alle 
onderwijspartners en coördineert het flankerend onderwijsbeleid. Daarnaast adviseert ze de directies van 
de gemeentelijke onderwijsinstellingen inzake onderwijswetgeving en personeelsbeleid.

Op het opleidingscentrum Vrienden der 
Blinden heerst de laatste tijd heel wat 
bouwactiviteit. Het oude kennelgebouw 
moest wegens veiligheidsredenen 
afgebroken worden. In de plaats komt 
er een nieuw, multifunctioneel gebouw 
waar al de diensten onder één dak 
gehuisvest zullen zijn. Er zullen ook meer 
kennels beschikbaar zijn om aldus meer 
honden zonder kwaliteitsverlies op te 
leiden. Op zaterdag 17 juni vond onder 
ruime belangstelling en in aanwezigheid 
van burgemeester Marc Vanden Bussche, 
nationaal voorzitter Erik Balate van de 
Vrienden der Blinden en voorzitter Wim 
Dezeure van de vestiging Koksijde de 
officiële eerstesteenlegging plaats. De 
vereniging hoopt het nieuwe gebouw 
halverwege 2018 in gebruik te nemen.

Burgemeester Marc Vanden Bussche zwaaide op zaterdag 17 juni uitgebreid lof naar De Orde van de Paardenvisser 
die in 2017 zijn halfeeuwfeest viert. De Orde van de Paardenvisser zag in 1967 het levenslicht om de garnaalvisserij te 
paard van Oostduinkerke wijd en zijd te promoten en de paardenvissers zelf te steunen. Hoogtepunten waren (zijn) 
intronisaties van prominenten, het bereiden van garnaalsoep en paëlla, culturele uitstappen in het kader van de 
garnaal, de uitstekende relaties met het koninklijk hof, receptenwedstrijden, enz. De orde lag jaren geleden met zijn 
tweedaagse wandeltocht ook aan de basis van de latere Vierdaagse van de IJzer.



De gemeentelijke adviesraad voor internationale samenwerking (GRIS), Kokos & Wulloks, werd op zaterdag 
17 juni ontvangen door het college van burgemeester en schepenen. Recent werden Eric Delanghe en 
Mieke Mutton aangesteld tot respectievelijk nieuwe voorzitter en penningmeester van deze adviesraad. 
Afscheidnemend penningmeester Marc Mortier werd bedankt voor vele jaren trouwe en stipte dienst. Het comité 
voor Internationale Samenwerking werd in het leven geroepen ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid 
inzake internationale samenwerking. De naam Kokos & Wulloks verwijst het enerzijds naar 'wulloks' (wulken) uit 
het Noorden en anderzijds naar 'kokos' uit het Zuiden, wat de samenwerking tussen beiden symboliseert.

Theater in ’t Bloote Wulpen viert in 2017 zijn 15-jarig bestaan. Dat ging uiteraard gepaard met een officieel 
feestmoment op zaterdag 17 juni in de vorm van een huldebetoon door burgemeester Marc Vanden 
Bussche en schepenen, gevolgd door een gegidst bezoek aan het Navigo-museum. Het gezelschap  
In ’t Bloote brengt elk jaar in april een zestal voorstellingen van een mooi volksstuk in zaal Het Bedrijf. Voorzitter 
Marc Vileyn, penningmeester Sonja Boeve, secretaris Jerry Vandekerckhove, decor-chef Willy Bautil en alle 
andere medewerkers hadden terecht reden om fier te zijn op anderhalf decennium toneelprestaties.

Ontdek het plezier van het golfen!
Is de golfsport iets voor jou? Schuilt er in jou een getalenteerde 
golfspeler? Kom dan op Koksijde Golf ter Hille kennismaken met 
de golfsport tijdens een initiatie in de zomervakantie. Zo’n initiatie 
duurt één uur en je kan inschrijven als jongere (-18 j., 5 euro pp) 
of als volwassene (+18 j., 8 euro pp).
Overzicht:
- elke zaterdag (van 1 juli tot 26 aug.): 14-15 u., jongeren -18 j.
- elke zaterdag (van 1 juli tot 26 aug.): 15-16 u., volwassenen
- elke maandag (van 3 juli tot 28 aug.): 10-11 u., jongeren -18 j
- elke maandag (van 3 juli tot 28 aug.): 11-12 u., volwassenen:
- elke dinsdag (van 4 juli tot 29 aug.): 10-11 u., jongeren -18 jaar
- elke dinsdag (van 4 juli tot 29 aug.): 11-12 u., volwassenen
Een overzicht van alle initiaties op www.koksijdegolfterhille.be/nl/
initiatie, schrijf snel in via golfsecretariaat@koksijde.be.



Gemeentelijke  
Elfjuliviering 2017
In samenwerking met het gemeentebestuur en 
verenigingen, werkte het gemeentelijk Elfjulicomité 
volgend programma uit voor de viering van de 
Vlaamse feestdag.

ZATERDAG 1 JULI
- 10-15 u., Oostduinkerke, strandwateren en 

Zeedijk (centraal), 19de Vlaams Kampioenschap 
Garnaalkruwen voor clubs en individuele kruwers 
/ gratis inschrijving van 10 tot 10.30 u. in Estaminet 
In de Peerdevisscher, P. Schmitzstraat / om 10.30 
u. verzameling in de Jacquetlaan voor het meten 
van de maaswijdte van de netten / om 12.15 u. 
in stoet naar het strand / effectieve wedstrijd van 
12.30 tot 14 u., gevolgd door weging, koken en 
gratis uitdelen van de vangst vanaf ca. 15 u. / 14-
15 u., optreden van de kindervolksdansgroep De 
Juttertjes / barbecue, 20 euro volw., 8 euro tot 12 j., 
en prijsuitreiking in Estaminet In de Peerdevisscher 
vanaf 15.30 u. (enkel voor deelnemers en clubleden, 
inschrijven bij secretaris Jean-Pierre Deblieck, 058 
51 81 86 of spanjaardbank.secretaris@proximus.
be / (org. garnaalkruwersclubs de Spanjaardbank 
en de Slepers i.s.m. gemeentebestuur, gemeentelijk 
Elfjulicomité – info: Johny Popieul, 0472 51 32 56)

WOENSDAG 5 JULI
- 19.30 u., Wulpen, Sint-Willibrorduskerk, optreden 

Il Sogno, een muzikale droom door het 
muziekensemble van De Lovie. Samen met 
drie begeleiders brengen vijf mensen met 
een verstandelijke handicap een gevarieerd 
programma van hitgevoelige nummers, folksongs 
en eigen composities. Toegang 5 euro, niet-leden  
8 euro (incl. drankje). Org. Vrouwenstemmen 
Koksijde-Odk

DONDERDAG 6 JULI
- 19.30 u., Vrijzinnig Huis Koksijde (Galloperstraat 

48), lezing De Guldensporenslag en de 
democratische golf in de Nederlanden 1302 door 
dr. Marc Vermeersch (historicus-auteur, UGent) 
/ gratis toegang (org. Vermeylenfonds Koksijde/
Oostduinkerke)

ZONDAG 9 JULI
-  10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk, Elfjulimis 

opgeluisterd door het Beauvarletkoor Koksijde  
(org. Davidsfonds)

-  11 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg, officiële 
Elfjuliviering, met o.a. toespraak De Vlaamse 

Beweging en Erfgoed door em. prof. dr. Stefaan Top 
(Europese Volkskunde en Volkskunst, KU Leuven); 
verder samenzang met het Beauvarletkoor 
Koksijde en receptie met Koksijds abdijbier Ten 
Duinen en specialiteiten van de Oostduinkerkse 
paardenvissers (org. gemeentelijke elfjulicomité)

DINSDAG 11 JULI
-  18 u., zaal Witte Burg in Oostduinkerke, volks 

Elfjulifeest / 18 u., aperitief / 18.30 u., landelijk 
buffet / 20 u.-22.30 u., optreden De Blikken 
Dozeband (folk) / prijs 25 euro (apero in), kinderen 
<12 j. 12 euro / inschrijven of 0477 35 36 12 
(secretariaat) of 058 62 42 55 / het verschuldigd 
bedrag met vermelding namen en aantal 
deelnemers overschrijven op rek. nr. BE77 7512 0635 
8042 BIC AXABE22 van VVB BdK / reservatie voor 
families, vrienden of verenigingen mogelijk vanaf 
6 personen / org. VVB Bachten de Kupe m.m.v. 
Vl@s K-Odk, DF Doornpanne, Vrouwenstemmen 
en VtbKultuur, onder auspiciën v.h. gemeentelijk 
Elfjulicomité

-  23 u., Oostduinkerke-Bad, strand (centraal), artistiek 
Elfjulivuurwerk (org. VVV)Bevlaggingsactie

Bevlag uw gevel op dinsdag 11 juli 
met de de leeuwenvlag. 

Het Elfjulicomité stelt gratis vlaggen 
ter beschikking. 

(Contact: Hilde De Graeve,  T 058 51 38 87)

Coördinatie: gemeentelijk Elfjulicomité (voorzitter Jan 
Loones, schepen Albert Serpieters, erevoorzitter 
Hilde De Graeve, Jan Huyghe, André Cavyn)
Info:  Zeelaan 303 te Koksijde, T 058 53 30 82

TENTOONSTELLING 22 JUNI-16 JULI

Onsterfelijk in uw steen: soldatengraven, heldenhulde en De Grote oorlog in de Keunekapel  
(H. Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald), dagelijks van 14 tot 18 u. (niet op maandag), org. dienst Cultuur i.s.m. 
het Archief- en Documentatiecentrum vh Vlaams-Nationalisme en het Gemeentelijk Elfjulicomité)



Belgisch kampioenschap kunstvliegen
voor éénmotorige toestellen op 1-2 juli

Drie zomerclubhuisjes voor kinderen

Dat weekend verwacht de organisatie (Westaviationclub 
Koksijde, Belgian Aerobatic Club en onze gemeente) 20 à 30 
deelnemers die een opgelegd programma en een tweede 
ongekend kunstvliegprogramma afwerken. Daarnaast is ook 
de medewerking toegezegd van de Red Devils (acrobatisch 
team van de Belgische Luchtmacht), de Breitling Wing Walkers, 
en de Victors (formatieteam vliegveld Ursel).
De toegang tot een grote publiekszone, met direct zicht op alle 
deelnemende acrobatische toestellen, is gratis. De wedstrijd 
zelf zal zich afspelen op een veilige afstand, maar steeds in het 
zicht van de toeschouwers. Hapjes en drankjes te bekomen 
ter plaatse. Parking (5 euro) aan de abdijhoeve Ten Bogaerde 
rechtover het clubhuis en publiekszone.

In en om zo’n huisje worden 
op maandag, dinsdag 
en donderdag tal van 
leuke kinderactiviteiten 
georganiseerd. Bovendien 
kunnen de kinderen er 
ook op woensdag, vrijdag 
en zaterdag (telkens in de 
voormiddag) terecht voor 
leuke sportactiviteiten.

* ‘t Artistiek Atelier (George 
Grardplein in Sint-Idesbald)
Artistiek plezier voor de 
kids! Word de grappigste 
circusartiest… Kan jij de 
allergrootste zeepbellen 
blazen? Of ben je liever een 
echte kunstenaar met verf of 
klei?
* ’t Winkeltje (Zeedijk-
centraal in Koksijde)
Een superleuk winkeltje! Heb 
je zin om je mooiste eigen papieren bloemen te maken? Of wil je een knettergek kapsel in het kapsalon? 
Maak een originele postkaart om naar je beste vriend te zenden…
* Club Crevette (strand in Oostduinkerke)
Strand-, vis- en frutselplezier in het garnalendorp! Als echte vissers samen garnalen kruien, of maak je graag 
je eigen fotokader met schelpjes en zand? Stieneke Zee vertelt spannende zee-verhalen, en verrast je met 
de lekkerste hapjes…

Inschrijven kan ter plaatse, een half uur vooraf. Volledig programma op www.visitkoksijde.be en op 
www.koksijde.be/sportaanzee
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be

Op zaterdag 1 en zondag 2 juli vindt op de vliegbasis Koksijde voor de tweede maal het Belgisch 
kampioenschap kunstvliegen voor éénmotorige toestellen plaats, telkens van 10 tot 18 u. De toegang is 
gratis.

De VVV presenteert een nieuw zomerinitiatief. Van 3 juli tot 29 augustus lonkt er in elke badplaats een 
leuk clubhuisje voor kinderen: ’t Artistiek Atelier in Sint-Idesbald, ’t Winkeltje in Koksijde en Club Crevette 
in Oostduinkerke.



Clics Koksijde: een zomer lang
speelplezier met de Clics-blokjes
Onze gemeente en de Belgische speelgoedfabrikant Clics presenteren voor jonge en wat oudere 
kinderen (met ouders en grootouders), een zomer lang speelplezier. Van 12 juli tot 27 augustus veroveren 
de Clics-blokjes het c.c. CasinoKoksijde!

Speelzones - In de verschillende speelzones 
liggen voor de kinderen liefst 150.000 blokjes in 
22 verschillende kleuren en ook accessoires zoals 
wielen klaar. Jongens en meisjes kunnen hun 
mooiste creaties maken in de themahoeken van 
o.a. Clics Build & Play, Zoo, Dinos, Racing, Heros, 
Glitter en Fashion! Gebrek aan inspiratie? Geen 
probleem, de bouwplannen helpen je op weg.
Nieuw: clicformers - Kinderen kunnen in primeur 
met de splinternieuwe blokken van Clicformers 
spelen! Een volledig nieuwe spelbelevenis voor 
kleine constructeurs!
Elk zijn zakje – Genoeg gespeeld? Je gaat niet met 
lege handen naar huis. Aan de uitgang mag je een 
zakje Clics-blokjes meenemen. Wil je er meer? Dan 
vind je in de Clics-shop vele boxen met allerhande 
blokjes aan scherpe prijzen. Daar vind je ook de nieuwe Clicformer blokjes.
Bouwwedstrijd - Met je blokken thuis kan je ook meedoen aan de grote bouwwedstrijd van Clics. Laad een 
foto of een video van je originele bouwwerk op de website van Clics en wie weet win je een mooie prijs. 
Nieuws - Om op de hoogte te blijven van het evenement, bezoek facebook.com/clicskoksijde.
Open - 12 juli tot 27 augustus, dagelijks van 14-18 u. (dinsdag gesloten)
Toegang -  gratis voor kinderen onder de 3 jaar, vanaf 3 jaar 5 euro pp (incl. starterszakje Clics-blokjes 
t.w.v. 3,99 euro)
Info - toerisme@koksijde.be, 058 51 29 10, www.clicskoksijde.be.

Zomerse vuurwerken
Van 11 juli tot 19 augustus zijn er vier vuurwerken gepland. Ze 
worden begeleid met synchroon afgespeelde muziek. Zo vormen 
klank en beeld een spectaculair geheel.
-  dinsdag 11 juli om 23 u., strand Oostduinkerke, ter gelegenheid van 

het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
-  zaterdag 15 juli om 23 u., Wulpen, ter gelegenheid van het Landelijk 

Feest
-  vrijdag 21 juli om 23 u., strand Koksijde, omgeving Horloge, ter 

gelegenheid van de nationale feestdag
-  zaterdag 19 augustus om 23 u., strand Sint-Idesbald, aansluitend 

op Sint-Idesbald zingt

De Gidsen in concert
De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen - waarover onze gemeente het 
peterschap voert - brengt op donderdag 24 augustus om 19.30 u. in de O.L.V.-
ter Duinenkerk een zomerconcert onder leiding van kapitein-kapelmeester Yves 
Segers. Op het programma volgende werken: de ouverture van De Verkochte Bruid 
(Smetana), het Pianoconcerto (Gershwin) met solist Liebrecht Vanbeckevoort aan 
de piano, Praise Jerusalem (Alfred Reed), Romeo en Julia (Tsjaikovski), Mars van 
het 1e Regiment Gidsen (J.V. Bender). Toegang: 25 euro aan de kassa, 20 euro 
in voorverkoop (kaarten bij de dienst Toerisme) of door storting van het correcte 
bedrag op rek. nr. BE26 0680 4553 2029 met vermelding “concert Gidsen 24/08 x 
pers. op naam….”. 



Show met Arabische volbloeden
Op zaterdag 29 en zondag 30 juli vindt 
op het domein van de abdijhoeve Ten 
Bogaerde de West Coast Cup 2017 plaats, 
anders gezegd een magisch evenement 
met Arabische volbloed paarden. De 
paarden worden er gekeurd onder 
goedziend oog van hun sjeiks.
De befaamde Lorenzo, The Flying 
Frenchman, brengt een wereldact 
om u tegen te zeggen: rechtstaand 
op paarden rond de piste lopen en 
probleemloos over hindernissen springen..! 
Andere ingrediënten van het feest zijn 
de beroemde Jack Russel race, de 
wereldbekende garnaalvissers te paard, 
henna-standen en nog veel meer. 
Toegang 5 euro.
Info: www.westcoast-arabian-cup.com

Kermisprogramma 2017 Wulpen
Donderdag 13 juli
-  20 u., spiegeltent, quiz, 4de Grote Prijs Willibrordus, 

de Grote Prijs op zijn kop of hoe een quiz ludiek 
kan zijn, 4 p. per tafel, inleg 12 euro, inschrijven 
0496 64 01 05, org. Wulpen Events

Vrijdag 14 juli
- 18.30 u., spiegeltent, After Work Party met 

barbecue (18 euro, inschrijven voor 10 juli via 
0496 64 01 05)

- 20.30 u., optreden van de Schlagershowband, 
gratis toegang, org. Wulpen Events

Zaterdag 15 juli
- 14 u., 91ste Veeprijskamp voor dieren van het 

roodbont en witblauw ras, tentoonstelling van 
kleinvee, demonstratie van de vzw Florden van 
West-Vlaanderen

- 14 u., officiële opening van het 42ste Groot 
Landelijk Feest met de Harmonie Vrienden 
van de Brandweer, de volksdansgroep Oud-
IJslandvaarders, de Juttertjes en de reuzen Jan 
van Wulpen, Marieke van de Kerkwijk en Lotte. 
Op het feest: roofvogelshow, oude ambachten, 
straatanimatie, muziekoptredens, goochelaar, 
kinderanimatie, smulplezier. Bijzondere aandacht 
voor de kinderen met KD’s on tour en festivalwip. 
Org. Veekweeksyndicaat en VVV

- 19.30 u., loods Luc Bentein, BBQ, inschrijven bij 
Denis Declerck 0475 77 33 12 of bij Wim Goderis 
0486 86 30 46, org. ABS

- 20.30 u., spiegeltent, optreden van de coverband 
Shakin’Strings, gratis toegang

- 22 u., spiegeltent, optreden van de coverband De 
tope geraapte, org. Wulpen Events, gratis toegang

- 23 u., vuurwerk

Zondag 16 juli
- 9 u., spiegeltent, Pyjama-party met ontbijt 

(kinderen gratis, 8 euro vanaf 12 j., 4 euro voor 
iedereen in pyjama), inschrijven verplicht tot 11 
juli, ook voor de personen in pyjama, 0496 64 01 
05, org. Wulpen Events

- 11 u., in en rond de spiegeltent, humoristisch 
aperitiefconcert met Jan zonder Trees, gratis 
toegang, org. Wulpen Events

- 12 u., in en rond de Spiegeltent, kippenfestijn (15 
euro, kinderen 9 euro), inschrijven verplicht tot 11 
juli via 0496 64 01 05, org. Wulpen Events

- 14 u., 20ste Wulps Humoristisch Theatertornooi, 
gratis toegang / deelnemers: Hoger Op 
(Moorsele), Kinky en Co (Roeselare), 
Kinkkankhoorn (De Panne), Straf Poeijer 
(Merksplas), De Kevins (Vlamertinge), 
Stresskonijnen (Sint-Laureins), org. Wulpen Events

- 19.30 u., spiegeltent, Wulpse avond, 
gezellig samenzijn voor alle Wulpenaars en 
sympathisanten, drankje, gratis friet en animatie, 
gratis toegang, org. Wulpen Events



Visserijfolkloreavonden op vrijdag
Op het binnenplein van Navigo-Nationaal 
Visserijmuseum Oostduinkerke vinden van 30 
juni tot 25 augustus weer elke vrijdag vanaf 
18 u. de visserijfolkloreavonden plaats. Op die 
gezellige avondjes worden de diverse ambachten 
en huisvlijt van de vissers van weleer levendig 
voorgesteld: kantklossen, stoelen en manden 
vlechten, netten breien, vis roken, garnaal pellen, 
spinnen, hoefsmid, kunst, scheepsmodellen, 
verkoopstandjes… Verder optredens van diverse 
groepen en lekkere gebakken! Museum open tot 
20 u.
In het museum zelf is er voor de kinderen elke 
vrijdag om 16 uur een toffe workshop. Surf naar 
www.navigomuseum.be voor alle praktische info.

Vrijdag 30 juni - Opening van de tentoonstelling in het museum met muzikale omlijsting en receptie, 
visserijfolkloremarkt
Vrijdag 7 juli –18 u., Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke / 20.15 u., zangtheater 
Ostduunkerke ziengt, samenzang van populaire Vlaamse liedjes over de zee (tekstboekje ter beschikking), 
door lokale artiesten (o.a. Mariette Crevette) met ludieke verhaaltjes van een terugkerende visser na een 
adembenemende zeereis.
Vrijdag 14 juli – 18 u., dansgroepen Oud IJslandvaarders en de Juttertjes / 20.15 u. accordeongroep 
Accormelo
Vrijdag 21 juli – 18 u., LunAcoustic (kleinkunst) / 20.15 u., volksmuziek met The Blik Dooze Band
Vrijdag 28 juli – 18 u., Volksmuziekgroep Sinksenbruid / 20.15 u., Shantykoor Blankenberge
Vrijdag 4 aug. – 18 u., dansgroepen Oud IJslandvaarders en de Juttertjes / 20.15 u., For Play
Vrijdag 11 aug. – 18 u., accordeonist Marino Punk / 20.15 u., Willy en Anneke Bo
Vrijdag 18 aug. – 18 u., draai & dansorgel Goderis / 19 u., zeefolk met Jameson & Power / 20.30 u., Johnny 
& The Sparks
Vrijdag 25 aug. – 18 u., dansgroepen Oud IJslandvaarders en de Juttertjes / Harmonie Vrienden van de 
Brandweer Oostduinkerke

Magisch shoppen in de Zeelaan
Op zaterdag 26 augustus organiseert de dienst Toerisme i.s.m. Hartje Koksijde een magische 
shoppingdag in de winkelstraat aan zee. Van 11 tot 18 u. kan je er doorlopend genieten van muziek, 
magie en acrobatie.

Professionele circusgroepen bieden een gevarieerde combinatie van muziek en meerdere circusnummers 
zoals steltlopen, jongleren, diabolo, eenwielfietsen en ballopen. De goochelaar trakteert de bezoekers 
op een portie interactief goochelwerk met een vleugje humor en magie. Op een ludieke manier wordt 
het publiek bij de act betrokken. Op een duizelingwekkende hoogte bedwingt een koorddanser de 
zwaartekracht. Het publiek kan zelf oefenen op lage koorden en zo beseffen wat het betekent daarop te 
balanceren.
In een magisch decor nemen lieftallige 
miniatuurpaardjes je mee in een sprookje. 
Ze toveren een glimlach op elk gezicht. De 
kinderen kunnen genieten van een ritje in een 
aangespannen koets, en worden ook getrakteerd 
op gratis grime en ballonplooien. Een draaiorgeltje 
met sfeervolle muziek zorgt voor feeërieke nostalgie.
Heel wat handelszaken verrassen je met een leuk 
circus-hebbedingetje, waarmee je kans maakt op 
een kortings- of cadeaubon.
Met steun van het Agentschap Ondernemen en 
Vlaanderen in Actie.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, 058 51 29 10 – 
www.visitkoksijde.be



Een venster op de wereld

16de Internationaal Folklorefestival
Tijdens het 16de Internationaal Folklorefestival Een venster op de 
wereld kan men van zondag 9 tot zondag 16 juli op het Theaterplein 
voor het gemeentehuis elke dag (20.30 u.) genieten van gratis 
optredens van prachtige folkloregroepen uit binnen- en buitenland.

-  Zondag 9 juli: ensemble Camagua uit Cuba
-  Maandag 10 juli: ensemble Zouk uit Martinique
-  Dinsdag 11 juli: Flamenco ensemble
-  Woensdag 12 juli: ensemble Folknambules
-  Donderdag 13 juli: ensemble Mistral uit België
-  Vrijdag 14 juli: ensemble Karai’b uit Brazilië
-  Zaterdag 15 juli: ensemble Altan Boulag uit Bouriatië
-  Zondag 16 juli: 20 u., volksdansgroep Oud-IJslandvaarders en kindergroep De Juttertjes uit Oostduinkerke
(Org. KIFF i.s.m. het gemeentebestuur, VVV, gemeente Bray-Dunes, luchtmachtbasis Koksijde en alle 
sponsors)
Info: dienst Toerisme, 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.koksijde-events.be

11de zomerfietszoektocht: de Gordel rond Koksijde
De VVV Koksijde-Oostduinkerke organiseert van 23 juni tot 31 augustus voor de 11de keer de toeristische 
zomerfietszoektocht (ca. 35 km) De gordel rond Koksijde. De deelnemers moeten een aantal foto’s 
langs het traject lokaliseren en daar telkens 
vragen beantwoorden. Er zijn ook de gebruikelijke 
bijkomende vragen in de map en schiftingsvragen.
Wie de zoektocht met de auto wil afleggen moet hier 
en daar rekening houden met eenrichtingsverkeer en 
wegen die voor auto’s niet toegankelijk zijn.
Er zijn veel mooie prijzen te winnen, met als 
hoofdprijs een nieuwe fiets. Elke deelnemer die het 
antwoordblad indient heeft recht op een prijs. De 
prijsuitreiking vindt plaats in c.c.CasinoKoksijde op 
vrijdag 8 september om 18.45 u.
Deelnameformulieren (7 euro) in alle 
toerismekantoren van Koksijde, bij Toerisme Veurne en 
in Estaminet De Peerdevisscher.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, 058 51 29 10, 
toerisme@koksijde.be, www.visitkoksijde.be.

Brochure
Zomerevenementen
De tweewekelijkse brochure Zomerevenementen biedt een overzicht 
van alle activiteiten die in de zomermaanden plaatsvinden: twee 
edities in juli en twee in augustus. Zowel in de badplaatsen Koksijde, 
Oostduinkerke, Sint-Idesbald en in het polderdorp Wulpen kan je 
genieten van sportieve en culturele activiteiten, muziek en optredens, 
wandel- en fietstochten. Altijd fascinerend! Vraag de gratis brochures 
(N,F,D) bij de dienst Toerisme.



Sint-Idesbald zingt…

Vierde Levensloop Koksijde werd een topper

Zomerritten van de paardenvissers

Het Grardplein is op zaterdag 19 augustus het decor 
voor zangevenement Sint-Idesbald zingt. Vanaf 19 u. 
staan Wim Leys & @fundum op het podium klaar voor 
een spetterend optreden meezingers. Om 20.30 u. 
start dan het massazangspektakel. Iedereen zingt en 
swingt mee aan de hand van een krantje met alle 
liedjesteksten. Hier is het publiek de ster van de avond!
Oproep podiumzangers
De dienst Toerisme zoekt voor Sint-Idesbald zingt podiumzangers. Kandidaten hoeven geen goede zangers 
te zijn, wel vooral ambiancemakers die gedurende heel het meezingprogramma op podium blijven en de 
massa in hun enthousiasme kunnen meeslepen! Minimumleeftijd is 20 jaar.
Wie wil meedoen, zendt een mailtje aan toerisme@koksijde.be met vermelding van naam, telefoonnummer 
en leeftijd, of bel 058 51 29 10.

Op zaterdag 27 en zondag 28 vond op het 
gemeentelijk sportpark in Koksijde-Dorp de vierde 
editie plaats van Levensloop Koksijde, de grote 
regionale manifestatie van de Stichting tegen kanker 
om fondsen te verzamelen in de strijd tegen de ziekte.
Organisatoren Christel Vervenne en Siska Christiaens, 
en hun vele medewerkers, mochten 24 teams 
verwelkomen, samen bijna 900 deelnemers, die elk 
met hun leden een marathon van ononderbroken 
24 uur wandelden of liepen. Eregasten op het feest 
van de hoop waren de 94 vechters die momenteel 
de strijd tegen kanker doormaken. Ze wandelden de 
openingsronde met muzikale steun van de harmonie 
Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke.
Bij de start op zaterdag 15 u. was er al 67.206 
euro ingezameld, het resultaat van voorafgaande 
activiteiten van de teams. Een etmaal later stond de 
teller op 87.754 euro, bedrag dat zondagnamiddag 
meteen aan een vertegenwoordiger van de Stichting 
tegen kanker overhandigd werd in aanwezigheid van 

o.m. burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen Rita Gantois.

In juli en augustus trekken de paardenvissers bij passend tij liefst 24 keer naar het strand voor hun jaarlijkse 
zomerritten. De kalender van deze demonstraties is te vinden via volgende rechtstreekse digitale link: www.
visitkoksijde.be/garnaalvissers-te-paard.
Onze wereldberoemde garnaalvisserij te paard: telkens opnieuw een prachtig en leerrijk schouwspel!



TICKETS EN INFO: 

WWW.PLOPSATHEATER.BE OF AAN HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE

25% KORTING VOOR INWONERS VAN KOKSIJDE

BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER 

VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM
HALTE DE PANNE PLOPSALAND

CLOUSEAU 
7 OKTOBER 2017

Zing en dans mee met de grootste hits 
van Clouseau in het Plopsa Theater!

13, 20 & 27 
SEPTEMBER 2017

+ 4 OKTOBER 2017
Met tal van Vlaamse artiesten! 

VLAAMSE TOP 10
Met meer dan 30 topartiesten! 

11 OKTOBER 2017

€9,50

€11,99

Zing en dans mee met de grootste hits 

€32
€42Uitverkocht

€32

€26,75

€42

€35
Parterre

 Tribune

€20
€25

MISSION 
IMPOSSIBLE 
12 MEI 2018
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