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Snippers uit de gemeenteraad van 19 mei
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld.
1. Unaniem akkoord voor volgende
aankopen
- Dertig afzetpaaltjes – Deze paaltjes dienen voor het geleiden van bezoekersstromen en het afbakenen van ruimten.
Ze zijn bovenaan met elkaar verbonden door een uittrekbare band. Raming
7.500 euro, BTW in.
- Materiaal voor de kerstverlichting –
Eindejaarsperiode 2008-2009, raming
15.000 euro, BTW in.
- Elektrisch materiaal - Kabels, stopcontacten, stekkers, mobiele werfkast enz.
voor de dienst Logistiek bij allerlei toeristische activiteiten en manifestaties.
Raming 18.000 euro, BTW in.
- Snijplotter voor de letterzetterij (voor
o.a. aankondigingsborden) – Voordelen:
mooiere presentatie en duurzaam resultaat; vluggere bediening in vergelijking
met geschilderde panelen; tijdwinst; speciale en kleine lettertypes mogelijk, enz.
waar niet mogelijk met handwerk. Raming
15.500 euro, BTW in.
- Zitbanken (65) voor buiten – In gerecycleerde kunststof, onderhoudsvrij, zeer
lange levensduur. Raming 15.000 euro,
BTW in.
- Kunstwerk van Benoît Van Innis – Het
betreft een nieuw spandoek voor het
toerismekantoor van Oostduinkerke.
Deze Vlaamse kunstenaar is o.a. bekend
van de inrichting van de metro te
Maalbeek en de keramische kunst in het
Jan Breydelstadion in Brugge. Raming
9.000 euro, BTW in.

- Zestien ondergrondse opvangsystemen voor glas op 7 sites – Om de
geluidshinder en de visuele hinder
te vermijden. De betrokken sites zijn:
Zavelplein, Mariastraat/Westendestraat,
Elisabethplein,
Biedenkopflaan/
Fabiolaplein, Zonneplein, Zouavenplein,
Polderstraat/Farazijnstraat. Raming
148.104 euro, BTW in.
- Verdeelapparaten voor hondenpoepzakjes - Met ingebouwde afvalbak en
vooral bestemd voor parken, speelpleinen en plaatsen waar bevestiging aan
muur of paal minder evident is. Raming
14.974 euro waarvan in principe 50%
subsidieerbaar.
- Drie mobiele werfkasten - Deze werfkasten zullen gebruikt worden door de
dienst Feestelijkheden, o.m. voor het
aansluiten van licht- en geluidsinstallaties, stroom voorzien voor draaimolens,
aansluiten verwarmingselementen, aansluitingen van braderieën, kermissen enz.
Raming: 10.000 euro, BTW in.
2. Unaniem akkoord voor volgende
projecten
- Ondergronds brengen netten en vernieuwenopenbareverlichtingindeRelaislaan
en omgeving (raming 56.772,69 euro,
BTW in)
- Schilderen van het buitenschrijnwerk cc
Casino - De huidige verflagen op het
schrijnwerk zijn volledig aan het afbladeren. Bovendien is er ook heel wat
mosgroei en aanslag op het schrijnwerk.
Raming 30.000 euro, BTW in.

- Ondergronds brengen ics-netten in de
Koninklijke Prinslaan (raming aandeel
gemeente 16.507,92 euro)
3. De raad keurde unaniem het gemeentelijk subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking “rugzakverhalen”-jongeren
en hun buitenlandse projecten goed. Het
betreft een subsidie van max. 500 euro
(en nooit meer dan 50% van de onkosten) voor jongeren tussen 16 en 30 jaar,
gedomicilieerd in Koksijde, die zich tijdens een buitenlands verblijf inzetten voor
doelen rond internationale en ontwikkelingssamenwerking, onder welomschreven
voorwaarden.
4. Bij de brandweer afdeling Oost
duinkerke werd 1ste sergeant Eddy
Derieuw eenparig bevorderd tot
sergeant—majoor.
5. De raad heeft eenparig het ereburgerschap van de gemeente toegekend aan de
h. Wim Dejonghe (47), wonende aan de
Nieuwe Ydelaan in Oostduinkerke. Wim
Dejonghe kwam op 1 mei voor vier jaar aan
het hoofd (Global Managing Partner) van
het advocatenkantooor Allen & Overy. Met
ruim 5.000 medewerkers, waarvan 2.328
advocaten, en een omzet van 1.678,1 miljoen dollar, is het Angelsaksische advocatenkantoor het zesde grootste ter wereld. Het
bedrijf telt 28 kantoren in twintig landen.
Daarmee wordt de Koksijdse advocaat één
van de invloedrijkste Belgen in de Londense
City. In zijn hoedanigheid van Global
Managing Partner is Wim Dejonghe een
ambassadeur van de gemeente Koksijde.

Tij-dingen
Tij-dingen is een maandelijkse uitgave van de gemeentelijke dienst Pers & Communicatie
Redactie: Jan Huyghe
Fotografie: Dirk Van Hove en ingezonden foto’s
Fotobewerking: Dirk Van Hove
Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten. Abonnement 2008
voor niet-gedomicileerden: nog 5 nummers van juli tot en met december, 8 euro, te storten op rek. nr. 091-0175000-41 van
gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde met vermelding “Abonnement Tij-dingen 2008”)
Koksijde op internet: www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen).
Verantw. uitg.: schepen van Communicatie Frederic Devos, gemeentehuis, Zeelaan 303, 8670 Koksijde
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Oproep tot kandidaat-leden cultuurraad!
Onze lezers hebben uiteraard al gehoord
of gelezen over de gemeentelijke raad voor
Cultuurbeleid, kortweg cultuurraad. Dat
is een adviesorgaan van personen, al dan
niet lid van een vereniging, die op vrijwillige
basis willen meewerken aan het cultuurbeleid.
Adviesraden zijn een belangrijk instrument
om de bevolking actief bij het beleid te
betrekken. Ze zijn een belangrijke partner
van het bestuur aangezien ze er constant
mee samenwerken: ze helpen het beleid
voorbereiden en uitvoeren. Ze adviseren
het gemeentebestuur, zowel op aanvraag als
op eigen initiatief. Verder is een adviesraad
een geschikt forum om de samenwerking
te stimuleren tussen verenigingen; zowel
op het vlak van activiteiten, het afstemmen
van agenda’s als op het vlak van beleidsadviezen. Ze is ook een geschikt orgaan om
standpunten te formuleren. Tenslotte heeft
de adviesraad als opdracht de bevolking
te informeren en de burgerparticipatie te
organiseren.
Elke gemeente wordt decretaal verplicht één
of meerdere adviesorganen voor cultuur op

te richten. Onze gemeente opteerde enkele
jaren geleden om twee sectorale deelraden
op te richten, nl. de sectorale deelraad
Cultureel Erfgoed en de sectorale deelraad
Cultuurbeleid. Uit elke sectorale deelraad
worden vertegenwoordigers gekozen die
zetelen in de koepel van de cultuurraad.
Zes maanden na de installatie van de
nieuwe gemeenteraad werd een nieuwe
cultuurraad verkozen. Na een algemene
oproep in Tij-dingen meldden zich heel
wat geïnteresseerden. Op 29 mei 2007
werden dan de nieuwe Koepel en de deelraden Cultuurbeleid en Cultureel Erfgoed
gekozen en geïnstalleerd. De voorzitster
van de Koepel, Marijke Louwie, werd met
meerderheid der stemmen herkozen. Johan
Termote werd verkozen als voorzitter voor
de deelraad Cultureel Erfgoed en Gerda
Van den Steen als voorzitster van de deelraad Cultuurbeleid.
Met een volledig nieuwe cultuurraad starten ook heel wat nieuwe initiatieven. Zo
staan er voor 2008 nog volgende activiteiten op stapel: de Poëzieprelude op 12 juli,
de Vrijetijdsmarkt op 4 oktober, infoavon-

den voor verenigingen en de bevolking, een
artiestentreffen en verschillende culturele
uitstapjes voor de leden van de cultuurraad.
Voor 2009 is er het project “Getij-dingen”
dat ondersteund wordt door enkele leden
van de cultuurraad en zijn er plannen voor
het organiseren van een Boombal i.s.m. de
jeugdraad. Er staan nog meer projecten op
het lijstje, zoals het helpen oprichten en
ondersteunen van een heemkundige kring.
Bent u als vereniging, particulier of professioneel geïnteresseerd in het culturele
doen en laten en wenst u zich in te zetten
voor het cultureel beleid? Dan kunt u lid
worden van de Cultuurraad. Richt een
schrijven of mail aan cultuurraadsecretaris
Jadrana Demoen, medewerker afdeling Vrije
Tijd en Cultuur Koksijde – secretaris van de
Cultuurraad: Zeelaan 303 in Koksijde (tel.
058/53.34.07, fax 058/53.30.94 – jadrana.demoen@koksijde.be). Alle informatie
(samenstelling, taak, enz.) en nog veel meer
is ook te lezen op de gemeentelijke website
www.koksijde.be. Wil u meer over het cultuurdecreet: www.cultuurlokaal.be.

Vrijetijdsmarkt voor socio-culturele verenigingen!
De cultuurraad organiseert voor de vierde
maal een vrijetijdsmarkt, meer bepaald
op zaterdag 4 oktober van 14 tot 17
u. in de feestzaal van cc CasinoKoksijde
(Casinoplein 10). Doel van dit initiatief
is een ontmoetingsplaats creëren waar

belangstellenden de verenigingen en hun
werking beter leren kennen. Elke vereniging
krijgt de kans zijn organisatie en werking
toe te lichten aan de hand van folders,
affiches, foto’s, krantenknipsels, computer
enz. Winstgevende activiteiten worden

evenwel niet toegestaan. Op zaterdagmorgen worden de standjes opgebouwd.
Men kan gebruik maken van elektriciteit,
tafels, vitrinekastjes en panelen. Interesse?
Contacteer voorzitter Marijke Louwie,
Fezantestraat 1, tel. 058/51.58.28.

Poëzieprelude in Willibrorduskerk brengt Pat Donnez en 7 dichters
De gemeentelijke raad voor Cultuurbeleid
brengt op zaterdag 12 juli om 15 u. in
de Sint-Willibrorduskerk in Wulpen de
tweejaarlijkse Poëzieprelude. Hieraan
nemen zeven dichters en radio-presentator–dichter Pat Donnez deel. Katrien
Berg uit Koksijde brengt muziek en zang.
De tweejaarlijkse Poëzieprelude brengt
ditmaal zes dichters voor het voetlicht
en nog drie waarvan de gedichten door
drie woordkunstenaars worden gebracht.
Aandachttrekker is Pat Donnez die het

tweede deel van dit namiddagprogramma vult met gedichten en teksten.
Pat Donnez (Mechelen, °1958) is journalist en radiomaker voor Radio Eén.
Hij is bekend van het radioprogramma
Titaantjes en van zijn reeks over Godfried
Bomans. Thans brengt hij “That’s life,
het leven volgens…
De dichters die zelf hun werk voordragen
zijn: Kevin Vollon (Koksijde), Joris Denoo
(Heule), Hendrik Carette (Brussel)
en Herman Leenders (Ruiselede). De

dichters die door woordkunstenaars
worden voorgedragen zijn: Thierry
Deleu (Oostduinkerke) door Jean-Pierre
Vermote, Fernand Florizoone (Koksijde)
door Mieke Ronsmans en Raoul Maria de
Puydt (Brussel) door Lize Bouttery.
Na het optreden biedt het gemeentebestuur van Koksijde in de kerk een
receptie aan. Daar kan men ook de dichters ontmoeten en liggen hun bundels
ter inzage. Toegang gratis.
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Geniet van “de zomer van het spannende boek”
Ook van de zomer kan iedereen genieten van spannende boeken in de bibliotheek. Er is weer een selectie superspannende boeken klaargezet, die de lezer doen bibberen in z’n strandstoel. Van bloedstollende verhalen tot kippenvelachtige ontknopingen…
Enkele titels op een rij.
“De zevende kamer” (Pieter Aspe) Louis Vandervelde, ex-minister van Justitie
en toekomstig premier, wordt vermoord
gevonden bij de villa Papillon, een luxebordeel bij Brugge. Procureur Beekman
belast de federale politie met een onderzoek, zeer tegen de zin van commissaris
Van In, die een parallelonderzoek start.
Hij stuit daarbij op zoveel weerstand dat
hij beseft dat er andere belangen op het
spel staan.
“Niets is ooit” (Toni Coppers) - Simon de
Vere runt een reclamebedrijf in Brussel.
Als zijn vader Robert verongelukt, erft

Simon diens zaak, een kunsthandel nabij
de Kleine Zavel. Maar zijn vader blijkt een
uitstaande schuld te hebben. Na inbraak
leert Simon inspecteur Lieze Meerhout
kennen. Zij heeft haar handen vol met
een al even vreemde misdaad: de roofmoord op een gastconservator van het
Afrikamuseum…
“Schaduwzijde” (Minette Walters) Luitenant Charles Acland raakt zeer ernstig gewond als zijn tank in Irak op een
bermbom rijdt. Hij lijdt aan geheugenverlies en is agressief tegenover vrouwen. Hij trekt zich terug in een flatje in

Londen. Daar is de politie op zoek naar
de dader van seksueel getinte moorden
op mannen. Is Acland werkelijk psychisch
gestoord geraakt door zijn oorlogsverwondingen en is hij de dader?
“Huis van stilte”(Sabine Thiesler) - Het
bizarre verhaal van Sarah die met een
verstoorde relatie met haar ouders en
haar gewelddadige relatie met de vader
van hun dochter haar leven lijkt te kunnen ontvluchten in Toscane, Italië. Niets
is minder waar, al in het eerste hoofdstuk
wordt zij vermoord aangetroffen in haar
“heksenhuis”.

Sluitingsdagen bibliotheek. Op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli en vrijdag 15 augustus is de bibliotheek gesloten.
Tentoonstelling “Schrijversportretten van David Samyn”
De bibliotheek toont van 1 juli tot en met
30 augustus de literaire tentoonstelling
“Schrijversportretten” die 50 portretten
biedt van Vlaamse en Nederlandse
schrijvers. Geen geschilderde portretten,
cartoons of karikaturen, maar foto’s
uit de lens van de Rekkemse fotograaf

David Samyn. Deze fotograaf haalde heel
wat Vlaamse en Nederlandse auteurs
voor zijn fototoestel. Stuk voor stuk
namen in onze letterkunde: Brusselmans,
Claus, Deleu, Spillebeen, De Wispelaere,
Barnard… Ook heel wat West-Vlaamse
auteurs zoal Deleu, Provoost, Moeyaert,

Cybercafé in Oostduinkerke-bad

In het voormalig toerismekantoor aan de tramhalte in
Oostduinkerke-bad is nu een cybercafé ondergebracht. Er
is ook een kleine collectie boeken, strips en tijdschriften
voorradig.

Mandelinck enz. zijn van de partij. Samyn
zocht de auteurs meestal in hun vertrouw
de omgeving op. De foto’s maken ook
steevast gebruik van het aanwezige licht,
zonder enig flitslicht, zodat krachtige
beelden ontstaan die de letteren een
gezicht geven.

Tijdens de zomervakantie stelt de bib van Koksijde een nieuw cybercafé
open in Oostduinkerke-bad voor wie met vakantie is en snel wil internetten. Dit cybercafé is gelegen in het voormalig toerismebureau, aan de
tramhalte, Albert I-laan 80 (tel. 058/51.71.68). Daar kan je elke dag
van 10 tot 13 u. en van 15 tot 19 u. (behalve op zondag) terecht om te
e-mailen of te surfen op het internet (vanaf 14 jaar). Om te internetten
in het cybercafé moet je wel lid zijn van de bibliotheek, maar dit kan in
Oostduinkerke geregeld worden.
Voor klein en groot is er ook een kleine collectie boeken, strips en tijdschriften die men gratis kan lenen zonder lid te zijn van de bibliotheek.
Voor uitgebreidere voorwaarden kan je terecht in het cybercafé.
Voor meer service is er uiteraard de hoofdbibliotheek, Casinoplein 10 in
Koksijde (tel. 058/53.29.53). De hoofdbibliotheek is elke morgen open
van 10 tot 12 u., en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16
tot 19 u., en op woensdag- en zaterdagnamiddag van 14 tot 17 u. Om
het personeel toe te laten de activiteiten tijdig te kunnen afsluiten worden
de deuren een kwartier vóór sluitingstijd gesloten. Op zondag is ook de
hoofdbibliotheek gesloten.
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Cursussen in de bibliotheek
PRAKTISCH GSM-GEBRUIK

De GSM is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ook veel senioren krijgen er ééntje cadeau van hun familie. Maar wat kan
je er mee aanvangen, hoe werkt een GSM? Hoe verstuur je een berichtje? Uitleg daarover op dinsdag 9 september en donderdag
11 september van 13.30 u. tot 16 u. De prijs bedraagt 8 euro (cursus inbegrepen).

BASISCURSUS INTERNET

De bib organiseert op de donderdagen 25 september, 2, 9 en 16 oktober, telkens van 13.30 tot 16 u. een basiscursus internet in
de afdeling Beeld en Geluid (1ste verdieping). Internet is hét hedendaagse medium, de wereld op je scherm. Vanop de computer kan men een schat aan informatie opzoeken, de actualiteit volgen, een reis voorbereiden, de krant lezen, enz. Na een korte
theoretische introductie wordt er veel geoefend. Kostprijs 16 euro (cursus inbegrepen).

BASISCURSUS DIGITAAL FOTOGRAFEREN

Gezien de ruime belangstelling gaat de bib verder met de basiscursus digitaal fotograferen. Er zijn nog twee lessen op dinsdag
23 en donderdag 25 september van 13.30 u. tot 16 u. De cursus is vooral gericht op de praktijk: de camera beter leren kennen
en vlot kunnen omgaan met nuttige tips. Betere resultaten betekenen ook meer plezier beleven aan het foto’s maken. Het is ook
de bedoeling om later de handleiding beter te kunnen raadplegen. De tweede cursusnamiddag is vooral bedoeld om eventuele
problemen verder te behandelen. Niet vergeten: handleiding meebrengen en opgeladen batterijen. Het is wenselijk reservebatterijen mee te brengen. Kostprijs 8 euro (cursus inbegrepen).

BASISCURSUS: HOE WERKT EEN COMPUTER?

Deze reeks, op maandag 15 en donderdag 18 september van 13.30 u. tot 16 u., is bedoeld voor wie interesse heeft voor de
pc maar nooit de kans kreeg om het te leren. De eerste handelingen worden aangeleerd: aanzetten van computer, klikken met
de muis, uitleg scherm en bediening knoppen, kennismaking met klavier, muis, computer als apparaat, documenten opmaken,
bewaren, opvragen en afdrukken. Deze cursus is de ideale start voor een echte beginner, ook een goeie basis voor wie later wil
internetten. Kostprijs 8 euro (cursus inbegrepen).

CURSUS WORD BASIS

Kennismaking met het programma “word” en de mogelijkheden: een document opmaken en bewaren, een persoonlijke brief
maken met eigen stijl, een afbeelding invoegen, randen toevoegen aan je document, verzenden met e-mail, enz. Op dinsdag 16
en dinsdag 23 september van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 8 euro (cursus inbegrepen).

VOOR ALLE BOVENSTAANDE CURSUSSEN GELDT:

* info en inschrijvingen vanaf donderdag 3 juli aan de balie van de bibliotheek (afdeling Beeld en Geluid op de 1ste verdieping).
Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling!
* lid zijn van de bibliotheek is noodzakelijk om te kunnen deelnemen.

Vlieg op wereldreis
Tijdens de zomervakantie hebben de
kinderen opnieuw veel vrije tijd: liefst 62
dagen die gevuld kunnen worden met
leuke activiteiten! Vlieg hoopt natuurlijk
dat er ook wat cultuur tussen zit. Ontdek
op www.vliegjemee.be welke plannen
Vlieg deze zomer in petto heeft! Deze
zomeractie loopt van zaterdag 28 juni
tot en met zondag 31 augustus.
Vlieg is het maffe insect dat kinderen
tot 12 jaar op een speelse manier warm
maakt om aan cultuur te doen. Vlieg
doet dit o.a. met acties in de vakanties.
Van de zomer gaat Vlieg op wereldreis

door Vlaanderen, iedereen mag mee!
Hoe ga je mee op Vliegreis? Heel eenvoudig. Neem een kijkje op www.vliegjemee.be en daar vind je alle informatie
over de vliegactiviteiten in de diverse
cultuurhuizen.
In de Koksijdse bibliotheek kan je
meespelen met een leuke landenquiz!
Kinderen die deelnemen aan de vliegactie maken kans op een heleboel leuke
prijzen, zoals een reis van De Prins van
Hola Pola met het hele gezin, bibliotheekpakketten, boeken, T-shirts en nog
veel meer.
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Studenten op de rode loper
In de gemeentelijke basisschool van
Oostduinkerke werd de rode loper uitgerold voor Karen Soutaer en Leen Desplenter.
Deze laatstejaarsstudenten kleuteronderwijs van de lerarenopleiding Katho Tielt,
stelden hun eindwerk aan het publiek voor.
Eind juni 2007 werd de gemeenteschool
geselecteerd om mee te werken aan een
uniek taalproject “De Taalstraat”. In heel
Vlaanderen werden slechts zes scholen
daarvoor geselecteerd.
Gedurende het voorbije schooljaar konden
de juffen Chris Houpelyne, Mieke Leeman
en Suzy Verscheure , van de beide derde
kleuterklassen, samenwerken om dit eindwerk invulling te geven. In samenspraak
met directeur Steven Maes en mentor
Chris Broeckaert werden de contouren van
dit project uitgetekend en gecoördineerd.
De studenten kozen om “Het ontluikend
schrijven” bij kleuters uit te diepen. Ze
kwamen geregeld hun vorderingen voorstellen, zaken werden bijgestuurd en in
april konden ze dan effectief stagelopen in
de school. Dankzij de inspanning van het
schoolbestuur dat zorgt voor klassen met

een klein aantal kinderen, verliep de stage
optimaal. De kleuterklasjes werden omgetoverd tot schrijfpaleizen. De klaspop prins
Karel boeide de kleuters enorm en prikkelde hun taalinteresse. Als kers op de taart
kregen de studenten de kans hun eindwerk

in de Oostduinkerkse school voor te stellen. Het werd voor alle aanwezigen een
onvergetelijke avond. Hiermee bewijst de
gemeenteschool nogmaals haar kwalitatieve aanpak op pedagogisch-didactisch
vlak voor wat o.a. het taalbeleid betreft.

Centraal op de foto studenten Karen Soutaer en Leen Desplenter met prins Karel omringd door kleuters, ouders, leraars, directeur, mentor, pedagogisch begeleider en Frederik Vanackere van Katho-Tielt.

Eerste politieroman van Oostduinkerkenaar Thierry Deleu
Na een psychologische en drie historische romans verscheen van de Koksijdse auteur Thierry Deleu thans ook de politieroman “De
doden zwijgen niet”. Deze roman wordt op zaterdag 5 juli om 11.30 u. voorgesteld in de Kokpit van het gemeentehuis. Burgemeester
Marc Vanden Bussche spreekt het welkomwoord uit, Louisa Goetgebuer verzorgt de inleiding en nadien volgt een receptie.
Na de “Creuse Trilogie, met “Eindterm”
(2002), “Amélie Laforêt” (2003) en
“Arsène du Frêne, heer van La Vallade”
(2004), begaf Thierry Deleu zich met
“Klamme handen” (2006) in de biotoop
van de psychiatrie waar hij zich, als
dokter Dirk Wolf van Leeuwen, onderdompelt in de (waan)werelden van zijn
schizofrene patiënten.
Nu kiest hij voor een politieroman. “De
doden zwijgen niet” leest als een trein,
de spanning jaagt de lezer bladzijde na
bladzijde naar de ontknoping, de personages zijn mensen van vlees en bloed.
Een verhaal dat gebakken koek is voor
een filmscenario. De moord op informant Maarten Decock is het startsein
voor een onderzoek dat gekleurd en

fout getekend wordt door leden van de
Antwerpse GDA zelf. Sporen die zouden
kunnen leiden tot hun betrokkenheid
bij drugstrafieken worden genadeloos
uitgewist. Moord en wedermoord is de
rode draad in het verhaal.
Met “De doden zwijgen niet” geeft
Thierry Deleu duidelijk blijk van métier
en een groot inlevingsvermogen.
De prijs van het boek bedraagt 15 euro,
over te schrijven op rek. nr. 000-090021454 van Thierry Deleu, Zandzeggelaan
18-102 in Oostduinkerke.
De doden zwijgen niet van Thierry
Deleu is uitgegeven door Razor’s Edge
Editions.
Meer info bij de schrijver, tel. 058/514120
of 0478/745498 of via e-mail.

Thierry Deleu

Cultuur

Drumband El Fuerte
Internationaal Kampioen der Lage Landen
Nadat de Koksijdse Drumband El Fuerte
al provinciaal kampioen (september
2007, Otegem) en nationaal kampioen
(oktober 2007, Wevelgem) werd, mag
de groep zich nu ook Internationaal
Kampioen der Lage Landen noemen na
een succesvol tornooi in het Limburgse
Hamont tijdens het Pinksterweekend.
In hun afdeling en discipline behaalde
de drumband 80,45%, goed voor een
eerste plaats.
Met Pinksteren organiseerde de
Koninklijke Harmonie St.-Cecilia uit
Hamont in samenwerking met Vlamo de
tweejaarlijkse Internationale Mars- en
Showwedstrijden der Lage Landen. Deze
wedstrijd staat heel hoog aangeschreven
binnen de wereld van mars- en showkorpsen. Het is dus een eer voor een
korps om aan het tornooi te mogen
deelnemen. Dit jaar namen meer dan 40
korpsen deel aan het internationale tor-

nooi, uit Nederland, Duitsland, Tsjechië,
Oostenrijk en België. Dat betekende
meer dan 2.000 muzikanten die speelden voor zowat 9.000 toeschouwers.
De wedstrijden werden in negen disciplines onderverdeeld. Drumband El
Fuerte nam deel met 58 slagwerkers en
schreef zich in voor discipline A–Ab als
Lyrakorps, dat zijn korpsen waarvan de
bezetting is samengesteld uit lyra’s aangevuld met ongestemde slaginstrumenten. De internationale jury bekroonde
het acht minuten durende optreden van
El Fuerte met 80,45%, meteen goed voor
de titel van Internationaal Kampioen der
Lage Landen in hun discipline. Dankzij
deze titel mag El Fuerte nu ook deelnemen aan het WMC of het Wereld Muziek
Concours in Kerkrade!
Dit jaar vertegenwoordigt ‘El Fuerte’
onze gemeente meer dan twintig maal:
op prestigieuze stoeten, tornooien en

taptoes, zowel in eigen land, maar ook
in Nederland en Frankrijk. Een vereniging
waar onze gemeente terecht trots op
mag zijn!
Inmiddels kijkt de drumband tegen grote
veranderingen aan. In september 2008
start de groep immers met blaaswerk
en verandert de naam in Showkorps El
Fuerte – Koksijde. De combinatie van
slagwerk, lyra’s en blaasinstrumenten zal
een uniek concept zijn. In juni werd
een grote campagne gehouden om
alle muzikanten en sympathisanten in
de streek op de hoogte te brengen
van deze gedaantewisseling. Er werden
al enkele nummers aangekocht zoals
Tequila, Brand New Day, Smoke on the
Water, Oye Como Va, Celebration, enz.,
stuk voor stuk “klassiekers” en gekende
muziek. Voor meer info: www.elfuerte.
be, Jurrie Delporte, Zeelaan 1, jurrie@
telenet.be, gsm 0496/68.71.12.

De fiere groep El Fuerte die na een
succesvol tornooi in het Limburgse Hamont
Internationaal Kampioen der Lage Landen werd.

Expo “Deuren met een Verleden” in het museum voor Sleutel en Slot
In het Museum voor Sleutel en Slot (gelegen aan de Nieuwpoortsteenweg 336 in Oostduinkerke) loopt van dinsdag 1 juli tot en
met zondag 31 augustus de tentoonstelling “Deuren met een verleden”. In deze expo neemt de kunstfotografe Karine LensenOpsomer de bezoeker op meesterlijke wijze mee naar het verleden van deuren met hun mysterieuze sloten. Deze tentoonstelling
sluit mooi aan bij en vervolledigt de bestaande collectie sleutels en sloten die permanent in het museum worden tentoongesteld.
Deze is elke dag vrij toegankelijk van 13.30 tot 17.30 uur (gesloten op maandag). Op de volgende dinsdagen is er een gidsbeurt
(1 euro): 1, 8, 15, 22 en 29 juli en 5, 12, 19 en 26 augustus. De vernissage vindt plaats op maandag 30 juni om 20 u.
Meer info: Museum voor Sleutel en Slot (tel. 058/23.16.27, fax 058/23.89.64, e-post toerisme@koksijde.be).
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Zomeracademie in de Westhoekacademie
De gemeentelijke Westhoekacademie organiseert van der zomer voor de 5de maal Koksijde zijn succesvolle “Zomeracademie”. Naast de
cursussen tekenen, schilderen, boetseren, hout- en metaalsculpturen en beeldhouwen is de interessante nieuwigheid glasfusie en
–vormsmelten.
Voor deze Zomeracademie heeft de kunstschool volgende docenten aangetrokken: Christine Vanoppen (glasfusie en vormsmelten), Fernand Vanderplancke (boetseren, hout- en metaalsculpturen), Svitlana Lyashchuk Lebiga (tekenen en schilderen), Raf
Vergauwen (beeldhouwen in steen) en Pierre Gerits (beeldhouwen in steen). Deze cursussen richten zich tot een volwassen publiek
op vakantie in Koksijde: tweede verblijvers, leerlingen van academies en Koksijdenaars. Anderstaligen zijn ook welkom.
Alle cursussen worden gegeven tijdens de week, d.w.z. op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 16 u. Er dienen zich
minstens 6 personen per kunstdiscipline in te schrijven, hoogstens 12. Deelnemers kunnen tijdens zo’n week kiezen uit 4 cursussen in
atelier en open lucht: 1. Tekenen en schilderen / 2. Boetseren + hout- en metaalsculptuur / 3. Beeldhouwen in steen / 4. Glasfusie en
–vormsmelten. Ze moeten kiezen voor één kunstdiscipline per week.
De concrete organisatie ziet er als volgt uit:
- 1ste week (van dinsdag 22 juli tot en met vrijdag 25 juli): Tekenen + schilderen / Boetseren + hout- en metaalsculptuur /
Beeldhouwen in steen (met R. Vergauwen)
- 2de week (van dinsdag 29 juli tot en met vrijdag 1 augustus): Tekenen + schilderen / Boetseren + hout- en metaalsculptuur /
Beeldhouwen in steen (met P. Gerits)
- 3de week (van dinsdag 5 aug. tot en met vrijdag 8 augustus): Tekenen + schilderen / Boetseren + hout- en metaalsculptuur /
Glasfusie en -vormsmelten
Het cursusgeld per sessie (per week) bedraagt 100 euro. De inschrijving is geldig mits betaling van een voorschot van 50 euro per
persoon op rek. nr. 091-0127576-50 met vermelding “vakantieacademie 2008” en de gewenste “discipline en periode”. Mogelijkheid tot
middagmaal tijdens de cursusdagen. Steen of glas ter plaatse te betalen
Alle lessen vinden plaats in de gemeentelijke Westhoekacademie, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald (tel. 058/51.65.27, fax 058/52.27.72).
De Westhoekacademie ligt bij een groen natuurgebied, 500 m van zee en duin. Toeristische attracties zoals het abdijmuseum Ten Duinen
1138, de Stichting George Grard en het bekend Delvauxmuseum zijn op fietsafstand gelegen. Betaalbare slaapmogelijkheden op campings en B&B kan men zelf reserveren via de dienst Toerisme (tel. 058/51.29.10, toerisme@koksijde.be).

Hulp

Dokters en apothekers met wacht

Dokters juli-augustus
De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer
opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst. Gezien de wachtdiensten in Koksijde tijdens
de drukke vakantieperioden opgesplitst worden, zijn er in onze gemeente twee weekendwacht-nummers.

Het nummer voor Koksijde/St.-Idesbald:
Het nummer voor Oostduinkerke/Wulpen:

058/51.84.94
058/51.78.68

Hebt u in het weekend dus een dokter nodig? Bel dan één van deze weekendwacht-nummers. Deze nummers verbinden u
rechtstreeks met de dokter van dienst. Opgelet: deze nummers zijn enkel geldig tijdens het weekend en op officiële feestdagen!
(De weekendwacht loopt van zaterdagmorgen 8 u. tot maandagmorgen 8 u. Op feestdagen loopt de wachtdienst vanaf 8 u. 's
morgens tot de volgende dag ‘s morgens om 8 u., tenzij anders meegedeeld.)

Apotheken juli-augustus
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. - men kan de lijst van de wachtdiensten
ook raadplegen via de website www.apotheek.be – verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.500, te raadplegen van
9 tot 22 u. Na 22 u. dient u de politie te bellen op het nummer: 058/53.30.00) De wachtdienst is regionaal georganiseerd,
d.w.z. één wachtdienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. De gedetailleerde regeling wordt door de organisatie
niet aan onze redactie meegedeeld. Wij verwijzen de lezer dus naar het wachtdienstbordje dat aan de gevel van elke apotheek
meedeelt wie van wacht is. U kunt ook altijd bij de politie terecht, want wie een beroep moet doen op de apotheker met wacht
dient daarvan, na 22 u., uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie in te lichten op het nr. 058/53.30.00

Ambulancedienst Koksijde 112

Abdijmuseum
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Abdijavonden in juli en augustus”
WOENSDAGEN 23 JULI EN 6 AUG.

In het abdijmuseum Ten Duinen zijn er
abdijavonden op de woensdagen 23 juli en
6 augustus. Vanaf 19 u. muziek en animatie
in middeleeuwse sfeer, met een knipoog
naar het thema “Dansen met de dood”.
De toegang is gratis. Bewonder de prachtige roofvogels en laat je niet misleiden
door de “echte leugens” van Schobbejak,
schelmse verteller en vuurspuwende jongleur! De draailieren en doedelzakken van
het Brabants Bourdonorkest (23 juli) en
Demi Geus (6 aug.) vormen een vrolijke
middeleeuwse fanfare, terwijl trapezisten en
doekacrobaten zwierige hoogtenummers
brengen. Lekenbroeder Hubert verhaalt
zijn lotgevallen, maar de strakke blik van
Pier la Lach vervult elkeen met huiver, angst
en bewondering…

WOENSDAG 20 AUG. – 21 u.,

dansgroep “Mistral, de kunst van het
bewegen”. Op een alternatieve maar
spectaculaire wijze brengt de gemengde
groep creaties van hoog niveau. Een
eigenzinnig gebruik van eigen lichaam
in combinatie met stoelen, draperieën,
waaiers, vlaggen en messen… pure verwondering!

WOENSDAG 27 AUG. - Vanaf 16 u.

Neem deel aan het tornooi middeleeuwse volksspelen en geniet van een
spectaculaire demonstratie acrobatische
gymnastiek door turnclub de Zeestern.
Waag een danspasje op de volksmuziek
van de Ronde Ruit en beloon jezelf met
een heerlijk visje, ter plaatse gebakken
door de Oostduinkerkse visbakkers!

Tentoonstelling en publicatie “Dansen met de dood” Kids@tenduinen
Tot 19 oktober loopt in het abdijmuseum Ten Duinen de bijzondere tentoonstellling “Dansen
met de dood - Het skelet in de schijnwerpers”. Deze expo illustreert de houding van de
mens tegenover de dood van de 12de tot de 21ste eeuw. Met handschriften, uitzonderlijke
objecten en grafisch werk van o.m. Delvoye, Alechinsky, Delvaux, Masereel, Ensor, Kollwitz,
Rops, Holbein… Te bezoeken tijdens de openingsuren van het museum. Uitzonderlijke gratis
nocturne (18-20 u.) tijdens de abdijavonden (23 juli, 6, 20 en 27 aug.).
De tentoonstellingscatalogus “Dansen met de dood” is de meest recente publicatie van
het Abdijmuseum, in samenwerking met de Brugse
uitgeverij Van de Wiele. De publicatie (80 blz.)
bevat bijdragen van Johan De Soete (over dodendansen), Dirk Vanclooster (algemene duiding van
het gebruik van skeletten doorheen de geschiedenis van het laatste millennium) en Harry van Royen
(de perceptie van de dood bij de cisterciënzers).
De publicatie is eentalig Nederlands en kost 25
euro (balie van het Abdijmuseum, maar ook te
bestellen via boekhouding@tenduinen.be).

Nieuwe panelen over Idesbald in OLV-ten-Duinenkerk
Op 12 juni werden in opdracht van de kerkfabriek in de OLV-ten-Duinenkerk nieuwe infopanelen over de geschiedenis van Idesbald van der Gracht geplaatst. De panelen werden vorm
gegeven en gerealiseerd door het Brugse bureau PK-projects. De redactionele en icono
grafische invulling gebeurde vanuit het abdijmuseum door respectievelijk Harry van Royen en
Lambert Derenette. Het is een drieluik geworden (verwijzend naar de triniteit of een triptiek),
waarin een korte synthese het leven en de cultus rond Idesbald van der Gracht (die niet van
Eggewaartskappelle afkomstig was en ook geen boer was) schetst. Enige sluikreclame op de
panelen verwijst uiteraard naar het Abdijmuseum Ten Duinen.

KINDERZOEKTOCHT
“WIE IS PIETER PEYT TE SLIM AF?”
Dagelijks. Ontcijfer het geheime letterwoord en vrijwaar de toekomst
van de Duinenabdij! Haal je gratis
deelnameformulier af aan de balie
van het museum.
ZANDLOPERS
Elke woensdag om 14.30 u. Een
interactieve rondleiding voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Kruip in de
huid van een archeoloog en beleef
het dagelijkse leven van een monnik
in een middeleeuwse abdij.

Vrije rondleidingen
Op dinsdag en zondag (in het
Nederlands), en op vrijdag en zaterdag (in het Frans), telkens om 14.30
u., gegidste rondleiding in het abdijmuseum (gids inbegrepen in toegangsticket).
Op woensdag (in het Frans) en donderdag (in het Nederlands), gegidste rondleidingen met extra duiding
bij de tentoonstelling “Dansen met
de dood” (max. 20 personen, reserveren aanbevolen).

Elf juli
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Vlaanderen feest: Elfjuliviering 2008
In samenwerking met het gemeentebestuur, en met tal van andere verenigingen, werkte het gemeentelijk elfjulicomité volgend
programma uit naar aanleiding van de viering van de Vlaamse feestdag.

VRIJDAG 4 JULI:

- 19.30 u., Oostduinkerke, binnenplein Nationaal Visserijmuseum,
14de Festival van het Volkslied aan Zee met optredens van de
groepen Il Sogno Particulare (uitgebreid akoestisch instrumentarium, gevarieerd programma met hitgevoelige nummers,
folksongs en eigen composities) en Twalseree (Vlaamse folk
met smaakvolle arrangementen en eigen werk, vrolijk dansend
op het binnenplein) / (org.festivalcomité, het Elfjulicomité,
de VVV, i.s.m. de Vrienden van het Visserijmuseum en het
Estaminet in de Peerdevisscher). Gratis toegang.

ZONDAG 6 JULI:

- 10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk, Elfjulimis opgeluisterd
door het Beauvarletkoor Koksijde (org. Davidsfonds). Deze
mis wordt rechtstreeks uitgezonden door Radio1.
- 11 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg, officiële Elfjuliontvangst, met o.a. officiële Elfjuli-toespraak door Axel Buyse,
vertegenwoordiger van de Vlaamse regering aan de Belgische
ambassade in Den Haag, receptie met specialiteiten van de
Oostduinkerkse paardenvissers
- 09.15-10.45 u., Oostduinkerke, strandwateren en Zeedijk
(centraal), 10de Vlaams Kampioenschap garnaalkruwen
voor clubs en individuele kruwers met o.m. volgend programma: gratis inschrijving vanaf 7.15 u. in Estaminet In de
Peerdevisscher nabij het Nationaal Visserijmuseum – 8 u. verzameling in De Rozenkrans, Albert I-laan 54 te Oostduinkerkebad – 9 u. stoetsgewijze naar de Zeedijk (zwembad) – effectieve wedstrijd van 9.15 tot 10.45 u., gevolgd door weging,
koken en gratis uitdeling van de buit vanaf 12 u. met presentatie door Walter Capiau - om 13.30 u. barbecue bij de
herberg In de Peerdevisscher op het museumplein (13 euro,
inschrijven tot 30 juni, tel. 058/52.44.14 of 0496/25.01.44)
– aldaar prijsuitreiking om 17 u. (org. garnaalkruwersclub de
Spanjaardbank i.s.m. gemeentelijk Elfjulicomité, feestcomités
Oostduinkerke-dorp en –bad, gratis Rodenbach voor alle
deelnemers vanwege feestcomité Odk-bad, logistieke steun
gemeentebestuur – info: Jean Lycke, 058/52.44.14, e-mail:
Jean.Lycke@telenet.be)
- 16 u., Oostduinkerke, Groenendijk, café De Zoeten Inval,
grote Elfjulivinkenzetting-Prijs Xavier Vanbillemont in het
Zouavenpad (info: Xavier Vanbillemont, 058/23.62.25)

VRIJDAG 11 JULI:

- 16.30 u., Oostduinkerke, binnenplein van het
Nationaal Visserijmuseum, gratis optreden van de
Westhoekaccordeonisten (org. het Elfjulicomité i.s.m. het
Estaminet in de Peerdevisscher)
- 19 u., Oostduinkerke, visserijfolkloremarkt op het binnen-

plein van het Nationaal Visserijmuseum, met om 20 u. gratis
concert door de Harmonie Vrienden van de Brandweer (org.
het Estaminet in de Peerdevisscher i.s.m. de Vrienden van het
Visserijmuseum, het Elfjulicomité en de VVV).
- 23 u., Oostduinkerke-bad, strand (centraal), artistiek vuurwerk, thema “Vlaanderen Boven” (org. VVV)

ZONDAG 13 JULI:

- De duivenmaatschappij De Verbroedering viert de Vlaamse
feestdag met volgend programma in het gebouw Ameubla
(Leopold II-laan 98) te Oostduinkerke: bij goed weer lossen van de duiven om 7.30 u. in Clermont voor prijsvlucht
“Duivenvlucht Goedendag Vlaanderen 2008” (op zaterdag
12 juli mogelijkheid tot bijwonen van de inkorving van de
duiven van 14 tot 18 u. in zaal Ameubla) / vanaf 10.30 u.
grote tentoonstelling “De duivensport in de fotografie en in
het algemeen” (materialen, uitslagen, kampioenen, diploma’s,
enz., gratis toegang) / vanaf 11 u., openen van de constateurs
/ om 19 u. kip aan ‘t spit / om 20.08 u. uitslag van de prijsvlucht en overhandiging van de trofee geschonken door het
Elfjulicomité (org. duivenmaatschappij De Verbroedering, info:
Roger Beernaert, tel. 058/51.26.14)
- 14.30-17.30 u., Wulpen, “Grote open hengelwedstrijd
Elfjuliprijs 2008”, in kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (ter hoogte
van nieuwe brug in Wulpen), 3 trofeeën, 500 euro aan prijzen – inschrijven van 12.30 tot 13.30 u. in D’oede Pastorie,
Dorpsplaats 12 in Wulpen – volwassenen 4 euro, jongeren
2,50 euro - prijsdeling om 19 u. in D’oede Pastorie (org.
Elfjulicomité i.s.m. De Noordvissers Adinkerke – info: Maurits
Boucquez, tel. 051/50.42.14, gsm 0476/66.52.83)

ZONDAG 20 JULI:

- 16 u., Koksijde, café De Welkom (Kerkstraat 20), grote
Elfjulivinkenzetting (org. De Paradijsvogel, info Daniel Villeirs,
tel. 058/31.28.61)
Coördinatie: Elfjulicomité Koksijde-Oostduinkerke (Hilde
Degraeve, Jan Huyghe, Vlaams volksvertegenwoordiger en
1ste schepen Jan Loones,)
Secretariaat voor nadere info: Zeelaan 24 te Koksijde,
tel. 058/53.30.82

Bevlaggingsactie

Laat op zondag 11 juli de leeuwenvlag wapperen. Het
Davidsfonds en het Elfjulicomité stellen gratis vlaggen
ter beschikking. Contacteer zo vlug mogelijk Herman
Vanheste (058/51.38.87).

11

Preventiecampagne
“diefstal uit voertuigen”

Fietsgraveerdag
aan de kust

ulic- ART, meer dan een
fototentoonstelling

Op 21 juli en op 17 augustus organiseert de dienst Veiligheid en Preventie
een actiedag rond diefstal uit voertuigen. Dat gebeurt in samenwerking met
de dienst Lokale Integrale Veiligheid van
de FOD Binnenlandse Zaken. Deze actie
vindt op dezelfde dag plaats in elke
kustgemeente.
De dienst Veiligheid en Preventie zal
samen met de politie Westkust, aanwezig zijn op de parking Kerkplein in
Koksijde-bad. Een campagnewagen
zal de mensen sensibiliseren om
geen waardevolle voorwerpen in
hun voertuig te lagen liggen. Er
zal ook mogelijkheid zijn om deel
te nemen aan een wedstrijd met tal
van leuke prijzen.

Op 17 juli en op 12 augustus organiseert de dienst Veiligheid en Preventie
een fietsgraveerdag, die op dezelfde dag
plaats in elke kustgemeente plaatsvindt.
Tussen 10 en 16 u. kan iedereen zijn
fiets gratis laten graveren op de Zeedijk
(centrum) van Koksijde.

Vanaf 9 juli wordt het straatbeeld in
heel de gemeente een open galerij.
Dat gebeurt in het kader van ‘ulic-ART’,
een tentoostelling van 25 monumentale foto’s in de straten van Koksijde,
Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen.
Deze merkwaardige expo is een initiatief van de Slovaakse Monica Benova,
Europees vrijwilligster bij ons gemeentebestuur. Monica creëerde ook een
wandelroute langsheen de foto’s. Deze
folder, die de charmante straten en de
mooie natuur toont, is vanaf juli gratis ter
beschikking in de dienst Toerisme. Meer
info op www.koksijde.be/foto-expo

Info: Preventieambtenaar
Stefanie Weerbrouck,
dienst Veiligheid en Preventie,
Zeelaan, 48,
tel. 058/53.38.96.

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

hoogwater
12.07
00.29 en 13.01
01.22 en 13.51
02.13 en 14.40
03.02 en 15.27
03.50 en 16.14
04.39 en 17.00
05.28 en 17.47
06.18 en 18.36
07.10 en 19.29
08.07 en 20.29
09.13 en 21.39
10.24 en 22.49
11.26 en 23.50
12.20
00.42 en 13.05
01.25 en 13.43
02.01 en 14.17
02.35 en 14.50
03.07 en 15.23
03.40 en 15.57
04.14 en 16.31
04.50 en 17.08
05.30 en 17.49
06.17 en 18.38
07.14 en 19.39
08.21 en 20.51
09.33 en 22.07
10.48 en 23.19
15.56
00.23 en 12.53

laagwater
06.43 en 19.10
07.39 en 20.07
08.30 en 21.00
09.18 en 21.50
10.03 en 22.39
10.48 en 23.26
11.32
00.11 en 12.16
00.55 en 13.03
01.41 en 13.54
02.31 en 14.55
03.30 en 16.02
04.38 en 17.12
05.45 en 18.17
06.39 en 19.11
07.25 en 19.57
08.06 en 20.38
08.43 en 21.15
09.20 en 21.53
09.57 en 22.31
10.34 en 23.10
11.11 en 23.48
11.48
00.26 en 12.27
01.06 en 13.10
01.51 en 14.03
02.47 en 15.10
03.56 en 16.29
05.14 en 17.51
06.28 en 19.02
07.28 en 20.01

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

Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde. Referentieplaats is Nieuwpoort.

Zee
hoogwater
01.18 en 13.43
02.06 en 14.27
02.50 en 15.09
03.32 en 15.51
04.14 en 16.31
04.56 en 17.12
05.38 en 17.53
06.21 en 18.37
07.06 en 19.28
07.59 en 20.33
09.15 en 22.07
10.53 en 23.26
11.56
00.23 en 12.44
01.06 en 13.22
01.41 en 13.55
02.13 en 14.26
02.43 en 14.58
03.15 en 15.31
03.49 en 16.05
04.25 en 16.42
05.05 en 17.22
05.49 en 18.08
06.43 en 19.07
07.50 en 20.26
09.11 en 21.53
10.38 en 23.16
11.50
00.21 en 12.44
01.11 en 13.29
01.52 en 14.09

laagwater
08.19 en 20.52
09.05 en 21.39
09.48 en 22.23
10.29 en 23.04
11.07 en 23.42
11.45
00.19 en 12.24
00.55 en 13.04
01.36 en 13.55
02.29 en 15.11
03.44 en 16.29
05.02 en 17.43
06.10 en 18.48
07.04 en 19.39
07.47 en 20.19
08.24 en 20.54
08.59 en 21.29
09.35 en 22.06
10.12 en 22.44
10.49 en 23.23
11.27
00.01 en 12.05
00.40 en 12.47
01.25 en 13.39
02.21 en 14.49
03.35 en 16.15
05.03 en 17.45
06.23 en 18.59
07.22 en 19.54
08.09 en 20.40
08.50 en 21.21

Dé zomertopper

Van 16 tot 24 augustus tussen
Ster der Zee en Prins Albertplein:
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Eén van de toppers van het toeristisch zomerprogramma is
Xbeach van 16 tot en met 24 augustus op plein, Zeedijk en
strand van Ster der Zee tot het Prins Albertplein. Xbeach is een
verzameling doe-activiteiten die van zon, zee en strand een
veel groter avontuur maken dan het klassieke zonnebaden,
wandelen of volleybal spelen… Het aanbod is bovendien
bijzonder gevarieerd: karting parcours, paintball park, benji
adventure, skate valley, surf city… Een en ander sproot uit het
brein van de Oostduinkerkse Koksijdenaar Elwin Van Herck die
met z’n programma vorig jaar in Zeebrugge te gast was maar
voor 2008 naar zijn thuishaven Koksijde verhuist. De X staat
voor… X-treem! X-huberant! X-positie! X-travagant! XXX! Jong,
oud, groot, klein, lui, sportief, cultureel, voor elk en iedereen is
er een X voorzien!

Algemeen programma
ELKE DAG VAN 11 TOT 18.30 u.

Tonya Kidsdorp - VPF Paintball park - Pole Karting parcours
- Oodeekay/Zumiez skateboarding valley - Flexifoil Surf city Salsa Azùcar (dansdorp) - Ars Moriendi Vandewalle cultuurdorp
en graffiti muur met Herr Seele als peter - Defensie & benji fun
adventure dorp

ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 AUG.:
FAMILIEWEEKEND

Streetboard initiatie (www.streetboard.be) - Benji jump en benji
fun games - Beachtennis PRO tour - Europees kampioenschap
paintball - Dansdemonstraties

ZATERDAG 16 AUG.

Eindhalte Focus-WTV zomertour op Xbeach - Catwalk Miss Fashion
in het salsa - Azùcar salsa-initiaties om 18u (dansschool Brugge)

ZONDAG 17 AUG.

Koksijde Rescue: reddingsdemonstratie en static show (www.
koksijderescue.be) - Catwalk Miss Beach in het Salsadorp

WOENSDAG 20 AUG.

Studio Brussel live met Studio op Xbeach – Afrekening Live

VRIJDAG 22 AUG.

Focus on the 90’s in de Witte Burg in Oostduinkerke vanaf 20 u.

ZATERDAG 23 AUG.

Jongerendag met volgend programma: Oodeekay Zumiez Xbeach
skateboarding contest (hele dag) / Belgisch kampioenschap
paintball (hele dag) / Streetrace kartingtoernooi (hele dag) /
Flexifoil long range kitewedstrijd (hele dag) / reddingsdienst
beachsoccer tornooi om 18.30 u. / Decadance beach met internationale deejays (hele dag tot 2.30 u.)

Bijzondere attracties
1. TONYALAND (gratis) – Een waar paradijs voor alle kinderen,
allerlei attracties worden geplaatst door Creafun. Elke dag zal
Tonya de kinderen verwennen: van 14 tot 15 u. zangwedstrijd met
Tonya / van 15 tot 16 u. danswedstrijd met Tonya / om 16.45 u.
bekendmaking winnaars / om 17 u. optreden Tonya (nieuwe single
“Ik wil zingen, ik wil dansen”) / er komt ook een heuse stunt met
een recordpoging dansen met kids.
2. KARTINGDORP (niet gratis) – Elke dag karting voor iedereen /
15 euro per persoon / op 23 aug. straatrace op Xbeach
3. ARS MORIENDI CULTUURDORP – GRAFFITIMUUR (gratis) Op de eerste 2 dagen graffitikunstenaars van over heel de wereld.
De graffiti muur zal volledig in thema van de dood staan. Daarna
kan het publiek het werk een week bezichtigen en een bod uitbrengen op de verschillende werken. De opbrengst van de muur gaat
integraal naar een sociaal project. Herr Seele neemt het peterschap van de muur en het cultuurdorp op zich. (Voor een interview
met Herr Seele, zie pagina hiernaast).
4. PAINTBALL PARK (niet gratis)
- zaterdag 16 aug.: eerste speeldag Beach Cup met hele dag VRT
reportage
- zondag 17 aug.: semi finales en finales Beach Cup
- zaterdag 23 aug.: initiatiedag, gratis toegang voor wie zich
inschreef via website
- zondag 24 aug.: Vlaamse Paintball Liga met 18 M5-teams!
Prijs: deelname met kleding, marker, masker 15 euro (100 balletjes), 30 euro (250 balletjes); verzekering en veiligheidsvoorschriften inbegrepen.
5. BEACHSPORTEN (gratis) - De 4 demo-sporten zijn: tennis, volleybal, sambasoccer en judo.
Beachtennis komt met A & B Pro tour langs op 16 en 17 augustus (www.beachtennis.be) / Volley 2 on 2 (org. volley Koksijde /
Sambavoetbal, zat. 23 aug. om 18.30 u. (org. Fereko)
6. BENJI ADVENTURE (niet gratis) - Benji fun ( www.fungroup.be )
zorgt voor een benjisprong en andere leuke attarcties als rodeostier en sumopakken, enkel op zaterdag 16 en zondag 17 augustus,
25 euro per sprong, verzekering inbegrepen / Defensie komt ook
langs met een aantal attracties.
7. SALSADANS EN SALSADORP (gratis) - Rob van dansschool Azùcar
geeft gratis initiatie salsa op zaterdag 16 augustus om 18 u. (www.
azucarsalsa.be) / Dansschool Dursin, tevens wereldkampioen, verzorgt overdag tijdens het familieweekend dansdemonstraties
8. SKATE VALLEY (gratis) - Het megapark is geplaatst door
Rampaffairz. Het skatepark is elke dag gratis open. Op 23 aug. is
er de skateboardingcontest naar aloude Xbeach traditie (hoofdprijs 2.500 euro). Red Bull zorgt voor pro-riders. Org. Oodeekay
skateshop en Zumiez skateboarding Wevelgem.
9. SURF CITY (gratis) - Flexifoil geeft iedere dag gratis kite initiaties. Flexifoil kites ter beschikking. Op 23 aug. longrange Flexifoilkitebattle (primeur in België). Swell zorgt voor golfsurfplanken en
maakt golfsurfinitiaties mogelijk.

Dé zomertopper

Xbeach: 10 dagen avontuurlijke attracties!
Herr Seele is peter van graffitimuur!
Op Xbeach is striptekenaar, programmamaker, scenarioschrijver, presentator, mediafiguur en Xtravagant Herr Seele de prettig
gestoorde peter van de graffitimuur. Tien dagen lang zal hij met een spuitbus in de hand op het Koksijdse strand flaneren.
Red.: “Je hebt jezelf verbonden aan
Xbeach deze zomer. Waarom?”
Herr Seele: “Ik vind graffiti een interessante kunstvorm, waar ik niet zoveel van
ken. Ik werd gevraagd als peetvader van
dat luik van Xbeach. Verleden jaar werd
mijn bestelwagen helemaal ‘gegraffiteerd’
door spuiters en ik dacht, ik wil dat ook
wel eens leren. Niet meteen om revanche te nemen overigens. Integendeel!
Heimelijk hoop ik dat er meer graffiti op
komen. Elke ochtend kijk ik hoopvol uit
het raam om dan meestal te moeten constateren, weer niks nieuws. Hahaha!”
Red.: “Waarom moeten we naar die graffitimuur komen kijken?”
Herr Seele: “Onder de graffitispuiters zitten bijvoorbeeld heel wat buitenlandse
namen. De graffitimuur, mijn project, is
niet bepaald een museum, de werken
zijn nog zeer vers en dat geeft het een
spannend kantje. Zo zie je dat Xbeach
een vernieuwend programma is en ruimte
biedt aan alle leeftijden. Dat er aan jongeren wordt gedacht vind ik verfrissend.
We kunnen die jonge energie wel gebruiken aan zee. De kust mag niet enkel

Op foto het spuitwerk van
Herr Seele en Fred Fassart.
Dit werd gespoten op zondag 1 juni aan de ruïnes
van de abdij Ten Duinen.

Herr Seele krijgt van
organisator Elwin Van
Herck het genotschot
met de paintball…

een plek voor senioren of families zijn.
Xbeach is een uitstekend alternatief!”
Red.: “Je steunt via Xbeach een goed
doel?”
Herr Seele: “Het goede doel is ditmaal
erfgoed. Ik vind het patrimonium aan
de Vlaamse kust erg belangrijk, de oude
gebouwen, het beetje geschiedenis dat
nog rest. We moeten leren uit geschiedenis. Daarom is van het jaar de opbrengst

van de verkoop van de graffitikunst voor
enkele organisaties die zich inzetten voor
ons erfgoed. Spuiters hebben soms een
kwalijke naam, op gebouwen spuiten
enz. We willen aantonen dat dit niet zo
is, dat de verantwoorde graffitispuiter
wel degelijk respect heeft voor historische panden, voor het decor van de
stad. Voor het festival begint heb ik met
een gerenommeerde Gentse ‘graffitist’
een container tot één groot kunstwerk
omgetoverd. Ik stond verbluft van zijn
kunnen, van zijn vaardigheden en van
de artistieke kracht. Hij zei me dat hij
in zijn twintigjarige carrière van spuiter
niet éénmaal illegaal te werk was gegaan.
Geweldig vind ik dat. Fantastisch dat
de jonge gasten zich inzetten voor de
schoonheid van ons erfgoed.”
Red.: “Wat mogen we verwachten van je
op Xbeach?”
Herr Seele: “Ik kom de spuiters coachen,
de internationale artiesten van harte
welkom heten, het publiek rondleiden.
Verder ga ik me ook gewoon even laten
verrassen. Even kijken wat er allemaal te
beleven is.”

(Het volledige interview is te lezen is via
Line up magazine zomereditie.)
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Koksijde Latin Club-Salsafestival op zaterdag 5 juli
Na drie succesvolle edities wordt op zaterdag 5 juli op het centrale strand van
Koksijde (pal naast de “horloge” op de Zeedijk), de vierde editie van Koksijde Latin
Club-Salsafestival georganiseerd. Dat is hét Salsafestival van de kust, bovendien
met gratis toegang! Aan het publiek van Koksijde Latin Club kan geen leeftijd
verbonden worden. Jong en oud van alle nationaliteiten vindt er zijn gading in een
mooie smeltkroes van kleuren, leeftijden en talen. Wie houdt van zwoele dansen,
mag Koksijde Latin Club-Salsafestival niet missen. Je wordt er ondergedompeld in
echte Latino-sfeer! Het swingend Salsafestival brengt een gevarieerd programma:
* Workshop Azucar Salsa en DJ Bartolomeo (om 14 u. en om 17.15 u.): traditiegetrouw opent Rob Willems van dansschool Azucar Salsa en
zijn team van salsa-experts het festival op de ritmes van DJ Bartholomeo. Tijdens twee gespreide sets van 1 uur leren ze de bezoekers
hun eerste salsa-danspassen aan, afgewisseld met demonstraties van o.a. de rueda, merengue en salsa. Meedansen is de boodschap!
* Axioma (om 15 u.): deze groep telt elf muzikanten; naast de Cubaanse zanger zijn er twee vrouwelijke zangeressen die zingend en
swingend de aandacht van het publiek trekken!
* Contrabando (om 18.45 u.): de groep bestaat uit fijne musici, bruisend van nieuwe ideeën, een garantie voor een optreden van jewelste…
* Mazacote y la Sonora Cubana (om 21.30 u.): zet u schrap want Mazacote brengt u samen met la Sonora Cubana op meesterlijke wijze
de meest zwoele Son, Mambo, Charanga, Latin Jazz, en nog veel meer.
* Afterparty @ Barbu (om 01 u.)
Voor veel meer info surf naar www.koksijdelatinclub.com.

Landelijk feest en veeprijskamp op zaterdag 19 juli
Op zaterdagnamiddag 19 juli staat het dorp weer op zijn kop ter gelegenheid van de
33ste editie van het Groot Landelijk Feest, vanaf 14 u.. In een volksenthousiaste sfeer
wordt op het nieuwe Dorpsplein onder de gerestaureerde kerktoren een stukje nostalgie
uit de jaren 1900 geëvoceerd, onder het goedkeurend oog van het reuzenechtpaar Jan
Van Wulpen en Marieke Van Kerkwijk en hun dochter Lotte.
Op het dorpsplein en in de tuin van de pastorie herleven de ouderwetse huis- en vlijtnijverheden, waaronder het karnen van boter, het vlechten van manden, kantklossen,
kloefenkappen, vlas bewerken met boothamer, brakel, hekel, zwingelmolen of trapper enz.
Een modelhekken met geroot vlas wordt getoond.
Zoals het een echt Vlaams boerenfeest past, wordt er te Wulpen ook gesmuld en
gedronken. Boerenbrood, ovenkoeken, koekenbrood, pannenkoeken, boerenworsten, verse boter en eieren uit de streek van Bachten de Kupe
zullen in leuke ouderwetse marktkraampjes worden aangeboden. Muziekkorpsen en volksdansgroepen zorgen voor een muzikale en kleurrijke
noot. Er is animatie met goochelaar, jongleurs en straattheater in en rond de spiegeltent (16 u.). De dorpsraad van Wulpen zal met enkele verrassingsacts het publiek een voorsmaak geven van het humoristisch theatertornooi op zondag 20 juli.
Tegelijk is er in de belendende weide traditionele veeprijskamp, die voor het eerst in 1926 gehouden werd! Tientallen prachtexemplaren van het
rood West-Vlaams ras worden er gekeurd. Ook het witblauw ras en een aantal stamboekdieren kunnen bewonderd worden. Tussen het grotere
vee is er ook nog plaats voor kleinere neerhofdieren zoals schapen, geiten, eenden, enz.

Volksfeest in Sint-Idesbald op zondag 17 augustus
* 18 u., Zeedijk, wandelconcert El Fuerte – Deze jongerendrumband uit Koksijde brengt o.l.v. Jurrie Delporte op gedisciplineerde
wijze een uitgebreid repertoire percussiemuziek. El Fuerte werd Nationaal Kampioen 2007 en Internationaal Kampioen der Lage
Landen 2008.
* 18 u., Zeedijk, Grardplein, “Den Ongekenden Wereld des Heeren Ottfriedt” – Deze drakenhoeder met zijn lieve draak kan iedereen bekoren.
* 9 u., Grardplein, Wim Leys & @fundum - Kom in de sfeer voor “Koksijde zingt” met een live optreden van Wim Leys & @fundum.
* 20.30 – 22.30 u., Grardplein, Koksijde zingt – Meezingen en swingen met de tijdloze klassiekers tijdens het massazangspektakel “Koksijde
zingt” aan de hand van een krantje met alle liedjesteksten. Hier is het publiek de ster van de avond! (www.vlaanderenzingt.be).
* 22.30 u., strand centrum Sint-Idesbald - Uniek vuurwerkspektakel op filmmuziek.

Grote zomerevenementen
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36ste Vierdaagse van de IJzer
Van woensdag 20 tot en met zaterdag 23 augustus vindt opnieuw de internationale wandeltocht Vierdaagse van de IJzer plaats.
Traditiegetrouw is de openingsplechtigheid in Oostduinkerke, op dinsdag 19 augustus.
* 18-19 u.: parasprongen op de Zeedijk ter hoogte van het Astridplein
* 18.15 u.: bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden aan de Sint-Niklaaskerk
* 18.30 u.: optocht militaire pelotons en genodigden naar het Astridplein onder begeleiding van de Militaire Muziekkapel van de Marine
* 19 u.: aankomst en opstelling van de troepen op het Astridplein
* 19.15 u.: toespraak en opening van de Vierdaagse 2007
* 20 u.: afmarcheren van de militaire pelotons en defilé / leuk intermezzo met een drilpeloton
* 20.15 u. einde van de openingsplechtigheid.
De eerste marsdag, woensdag 20 augustus, wordt gewandeld in de omgeving van
Koksijde-Oostduinkerke, Nieuwpoort.
* Vrijdag 4 juli, om 23 u., totaalTweede marsdag (21 aug.) rond Poperinge; derde marsdag (22 aug.)
spektakel Symfonie der Stenen
rond Diksmuide;
met klank- en lichtshow en vuurslotdag (23 aug.) rond Ieper. Elke wandeldag kan gekozen worden voor 32 of 16 km.
werk op het Theaterplein, Zeelaan
Info: Vierdaagse van de IJzer, Matrozenlaan 16 te Nieuwpoort (tel. 058/22.36.90,
303 bij het gemeentehuis
fax 058/22.36.89, e-post info@vierdaagse.be, webstek www.vierdaagse.be.
* Vrijdag 11 juli, om 23 u., muzikaal
vuurwerkspektakel op het strand
van Oostduinkerke ter gelegenheid
van de feestdag van de Vlaamse
gemeenschap
* Maandag 21 juli, om 23 u., grandioos vuurwerkspektakel “Fiesta
Belgica” op het strand van Koksijde
ter gelegenheid van de nationale
feestdag
* Zondag 17 augustus, om 22.30
De Airshow wordt dit jaar omgedoopt tot “Koksijde Airday 2008” en verplaatst van een
u., vuurwerk met als thema “An
weekend naar een weekdag, meer bepaald donderdag 28 augustus. Het is niet zo dat
outdoor night at the movies” op
de beperkingen opgelegd zouden zijn door het ministerie van Defensie, wel kon de Basis
basis van populaire filmmuziek, op
Koksijde maar weinig toezeggingen van buitenlandse vliegteams krijgen, zodat het onmohet strand van Sint-Idesbald
gelijk was om een heel weekend met vliegnummers te vullen. Reden is dat veel buiten* Zaterdag 30 augustus, om 22.30
landse vliegtuigen internationale opdrachten hebben, bv. in Irak of Afganistan. Bovendien
u., muzikaal vuurwerk met als
is stuntvliegen geen prioriteit meer voor West-Europese legers. In de plaats van een
thema “Colours” op het strand
tweedaags evenement wordt daarom een ééndaagse Airday aangeboden met de Royal
van Koksijde
Jordanian Falcons, de vliegende middelen van het Belgisch leger en van buurlanden.

Vuurwerkspektakels

Koksijde Air Day op donderdag 28 augustus

Koksijde danst met sterdansers Carole, Dick en Anouchka
“Koksijde danst” is een nieuw evenement
dat plaatsvindt op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus op het
Theaterplein bij het gemeentehuis. Op
donderdag en vrijdag is er telkens om 10
en 14 u. een workshop dansen voor beginners met de professionele dansleraars
Carole en Dick, bekend van het VTMprogramma Sterren op de Dansvloer. Een
en ander wordt in goede banen geleid
door Anouchka Balsing, gekend als jurylid
in hetzelfde programma.
Dertig dansduo’s kunnen zich vanaf 1 juli
inschrijven bij de dienst Toerisme (40

euro per koppel). Er wordt gewerkt met
3 leeftijdscategorieën. Je moet minstens
18 jaar zijn. Zowel ballroomdansen als
latindansen komen aan bod. Op zaterdag
volgt ‘s namiddags een generale repetitie
om ’s avonds tijdens het dansfeest een
aangeleerde dans voor het publiek te
brengen. De avond wordt afgesloten met
een spetterend vuurwerk op het strand.
Doel: leren dansen, mensen leren kennen
en plezier beleven!
Voor info, reglement en inschrijvingsformulieren: dienst Toerisme, Zeelaan 303
(tel. 058/51.29.10, toerisme@koksijde.be).

Grote zomerevenementen
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Zevende Internationaal Folklorefestival!
Het
zevende
Internationaal
Folkorefestival, een organisatie van
de vereniging KIFF, brengt ook deze
zomer boeiende en kleurrijke groepen
naar het Theaterplein bij het gemeentehuis van Koksijde. Van 11 juli tot en
met 21 juli kunnen folkloreliefhebbers kijken naar dansen en luisteren
naar muziek uit Venezuela, Frankrijk,
Oekraïne, Guadeloupe en Martinique,
Borneo, Ecuador, Benin, Mexico, Ierland,
Vlaanderen en Wallonië.
Dit festival is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen de KIFF en
de gemeente Bray-Dunes (Duinkerke).
Die grensoverschrijdende samenwerking
maakte het mogelijk om folkloregroepen uit alle hoeken van de wereld naar
Koksijde te brengen.
Iedere avond vanaf 21 u. is er een optreden op het theaterplein. Gratis, men
hoeft de portemonnee niet te openen.
Foklorefestivals zijn ideale openluchtevenementen. Bij regenweer kan de organisatie gebruik maken van de feestzaal

van cc CasinoKoksijde. Daar zijn de toegangsplaatsen eerder beperkt (430).
Folklore is het herbeleven van het dagelijkse leven van vroeger. Te veel mensen
denken bij het horen van het woord
“folklore” aan oubollige muziek, zang en
dans. Volkskunst is echter een levend

element, van alle tijden, uit alle landen
en culturen. Het is het product van
spontane gevoelsuitingen van een of
meer personen, die de herinnering aan
de “tijd van toen” niet willen uitwissen en
die een stukje identiteit van volk willen
tonen. Komen kijken en luisteren!

Dertig jaar werkgroep Kunst in Baaltje
De werkgroep Kunst in Baaltje, die 30 jaar bestaat, organiseert van 10 tot 22 augustus zijn traditionele zomerexpo in de
Kerkepannezaal, deze keer met als thema “Uw keuze, mijn keuze”. Aan deze tentoonstelling nemen 130 kunstenaars deel.
Op de vernissage (zaterdag 9 aug.) worden enkele hoogtepunten van de 30-jarige werking in herinnering gebracht: de inhuldiging van het beeld
van George Grard bij de Kerkepannezaal, het toekennen van het ereburgerschap aan Grard een tijdje later, de eerstesteenlegging door Paul
Delvaux himself aan zijn museum-in-spe, het record van 1.066 bezoekers in 1978 en meer dan 5.000 in de eerste drie jaar.
Het programma van de vernissage op 9 augustus vermeldt o.a.: New Orleans straatparade met Jan Verdonck vanaf 16 u.; opening expo Anne
Westerduin in de Keunekapel om 19.30 u.; vertrek naar de Kerkepannezaal om 20.15 u. en opening van de groepstentoonstelling “Uw keuze,
mijn keuze”, opgeluisterd door jazz van Jean-Pierre Faict; bekendmaking publieke prijs voor de vijf beste werken onder de deelnemende kunstenaars; verloting van talrijke prijzen voor de bezoekers van 10 tot 22 aug. (deelnameformulieren bij de dienst Toerisme en bij de deelnemende
handelaars, zie vensteraffiche).
Info: Ray Van Duüren (058/) en Jean-Pierre Douterluigne van Les amis de St.-Idesbald (0472/68.27.72).

Toeristische fietszoektocht Koksijde-dorp
Het feestcomité van Koksijde-dorp organiseert van 1 juli tot en met 31 augustus
een toeristische familie-fietszoektocht
“De gordel rond Koksijde”. Deze fietszoektocht (ca. 35 km) is geschikt voor
jong en oud. Langsheen het parcours
worden 22 vragen gesteld, waarvan het
antwoord te vinden is in de onmiddellijke nabijheid van in de werkelijkheid te

situeren foto’s die op het ritblad afgedrukt staan. De omloop passeert voorbij
de zeven Koksijdse musea. Bij inschrijving ontvangt elke deelnemers een bon
voor een peerdevisschersbier in Estaminet
In de Peerdevisscher (bij het Nationaal
Visserijmuseum in Oostduinkerke) en een
pekelharing of portie garnaal (al naargelang de dagprijs). Samenstellers van de

zoektocht zijn Frans Vanexem en Georges
Maes. Er is een aantrekkelijke prijzenpot
met een gloednieuwe fiets als hoofdprijs.
Deelnameformulieren (9 euro) in de toerismebureaus van Koksijde en Veurne, en
in Estaminet In de Peerdevisscher bij het
Nationaal Visserijmuseum. De prijsdeling
vindt plaats op vrijdag 5 september om 19
u. in de feestzaal van cc CasinoKoksijde.

Ik word 2,5 jaar, ik ga naar de kleuterklas,
jij toch ook ?
In de kleuterklas leer ik heel veel bij.
Ik leer er over rood, blauw, geel en over bang, blij, boos.
Ik mag er knutselen en oefenen hoe je een potlood moet vasthouden.
Ik leer er veel vriendjes kennen, ik mag er turnen, dansen, en leren zelf m’n jasje aanen uitdoen,...
Zo kan ik iedere dag ietsje meer en meer, èn... word ik héél sterk.

>> INSTAPDATA VOOR KLEUTERS
Als je kind 2 jaar en 6 maanden jong is, mag het naar de kleuterschool.
Niet op zomaar een dag. Er zijn 7 instapmomenten:
Die instapdata zijn:
- de eerste schooldag na de zomervakantie
- de eerste schooldag na de herfstvakantie
- de eerste schooldag na de kerstvakantie
- de eerste schooldag van februari
- de eerste schooldag na de krokusvakantie
- de eerste schooldag na de paasvakantie
- de eerste schooldag na het weekend van Hemelvaart
Als je kleuter al drie jaar of ouder is en nog niet naar de kleuterschool gaat, dan mag
hij ook op andere dagen voor het eerst naar de kleuterschool.
De instapdata gelden ook niet voor het buitengewoon onderwijs.
>> EEN SCHOOL KIEZEN
- Bezoek verschillende scholen. Je kan kiezen in welke school je inschrijft.
- Vraag of je een kijkje mag nemen in de klas met je kind en partner.
- Ga praten met de leerkracht.
- Informeer je bij andere ouders die al kinderen hebben op die school.
>> INFORMEER JE GOED
- Hoe kan ik inschrijven?
- Hoe verloopt een dag op school?
- Met hoeveel kinderen zit mijn kind in de klas?
- Is er busvervoer?
- Is er voor– en naschoolse opvang?
- Wat neemt mijn kind mee naar school? (boekentas, koek, fruit, veiligheidsjasje,…)
- Kan m’n kind op school eten?
- Hoe weet ik hoe het met mijn kind gaat op school?
>> WAT BRENG JE BIJ EEN INSCHRIJVING MEE?
- SIS-kaart van het kind of rijksregisternummer
- Identiteitsbewijs
- Eventueel naam + adres van de vorige school

Gelij ke onder w i j skan sen voor el k ki n d ,
in Koksijde maken we er samen werk van!

In Koksijde en Oostduinkerke
kan je kleuter in volgende scholen terecht:
Gemeentelijke basisschool

Vrije basisschool voor
buitengewoon onderwijs

Abdijstraat 101 - 8670 Koksijde
058/51.18.28.
www.gkok.be
gemeenteschool@koksijde.be

De Rozenkrans
Albert I-laan 54 - 8670 Oostduinkerke
058/53.20.83.
www.derozenkrans.be
de.rozenkrans.bklo@pandora.be

Gemeentelijke Basisschool
Dorpsstraat 4 - 8670 Oostduinkerke
058/51.43.49.
www.gbsodk.be
gemeenteschool@oostduinkerke.be

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Leefschool GO De Letterzee
Albert Fastenaekelslaan 24 - 8670 Koksijde
058/51.17.44.
www.letterzee.be
bs.deletterzee@rago.be

Centra voor Leerlingenbegeleiding van het GO
(CLB)
Smissestraat 10 - 8630 Veurne
058/31.10.75.
Clb.westhoek.veurne@rago.be
www.clbwesthoek.be

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB)
Vrije Basisschool De Ark
Helvetiastraat 28 - 8670 Koksijde
058/52.34.18.
www.deark-koksijde.be
deark.koksijde@scarlet.be

Vrije Basisschool De Ark
Albert Bliecklaan 20 - 8670 Koksijde
058/52.34.18.
www.deark-koksijde.be
deark.koksijde@scarlet.be

Vrije Basisschool
Vrijheidstraat 8 - 8670 Oostduinkerke
058/51.55.72.
www.gvboostduinkerke.be
gvboostduinkerke@skynet.be

MPI GO Westhoek
Aanbod van kleuteronderwijs
voor type 2, 3 en autiklassen
Pylyserlaan 132 - 8670 Koksijde
058/51.15.15.
www.mpi-westhoek.be
directie@mpi-westhoek.be

Oude Beestenmarkt 6 - 8630 Veurne
058/31.16.14.
www.vclb-veurne.be
veurne@vclb-veurne.be

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB)
(enkel voor de Rozenkrans)
Frère Orbanstraat 145 - 8400 Oostende
059/50.68.01.
clboostende@clboostende.be
www.clboostende.be

Lokaal overlegplatform Westkust basis (LOP)
Breeweg 28 - 8020 Hertsberge
0473/93.89.25.
liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be
www.lop.be

Commissie voor Leerlingenrechten
Hendrik Consciencegebouw 5C
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
02/533.95.61.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste
kalender in uw bus. U kunt die data ook raadplegen op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/ophaaldata). Hou de
selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten.

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen):
woensdagen 9 en 23 juli, woensdagen 6 en 20 augustus
Ophaaldata papier en karton: woensdag 2 en 30 juli en 27 augustus

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen):
donderdagen 10 en 24 juli, donderdagen 7 en 21 augustus
Ophaaldata papier en karton: donderdagen 3 en 31 juli, en 28 augustus

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen):
vrijdagen 11 en 25 juli, vrijdagen 8 en 22 augustus
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 4 juli, vrijdagen 1 en 29 augustus

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen):
vrijdagen 11 en 25 juli, vrijdagen 8 en 22 augustus
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 1 en 29 juli, dinsdag 26 augustus

Sluitingsdagen
containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag 11 en maandag 21 juli en op vrijdag 15
en zaterdag 16 augustus.

Oproep
De milieudienst vraagt om
geen restafval of kleine
materialen (zoals bijvoorbeeld kleine bloempotjes
die gemakkelijk in de restafvalzak kunnen gedeponeerd worden) af te leveren
in het containerpark.

Akita Inu-wandeling in Oostduinkerke

Actie boodschappentas juni
Voor de maand juni werd Jerome
Hiele met de boodschappentas in
de hand gespot. Jerome wint aankoopbonnen van plaatselijke handelaars. De milieudienst wenst hem
van harte proficiat!

Op
pinkstermaandag
werd
in
Oostduinkerke een Akita Inu-wandeling
georganiseerd. Akita Inu’s zijn herdershonden van Japanse oorsprong. Vijftig
“baasjes” (van overal in België, zelfs een
deelnemer uit de omgeving van Parijs),
en een 25-tal Akita Inu’s beleefden een
prachtige dag.
De wandeling ging via enkele woonwijken
naar het natuurgebied Doornpanne, via
de Doornpannestraat naar het Schipgat
aan het strand. Door de duinen werd
via de Egelantierlaan teruggekeerd naar
Oostduinkerke-dorp, en via de Oostlaan
en de Plaatsduinen naar de startplaats
aan manège Hacienda. Al bij al een tocht
van een 8-tal kilometer. De gemeentelijke milieudienst stelde per hond twee
hondenpoepzakjes ter beschikking wat
door de deelnemers zeer gewaardeerd
werd!! Die hebben dan ook voorbeeldig de hoopjes opgeruimd en in de
openbare vuilcontainers gedeponeerd.

De dienst Toerisme bezorgde ook elke
deelnemers een pakketje met folders van
de gemeente.

Enkele twee- en viervoeters die op initiatief van
Oostduinkerkenaar Dirk Verhaeghe (zittend links)
deelnamen aan de Akita Inu-wandeling…
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Snoei uw taxushaag en vecht mee tegen kanker!
Van de zomer verzamelt de gemeente op het containerpark taxussnoeisel ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het snoeisel van de taxushaag (taxus baccata) bevat
de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Maar voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig…
Help deze hoop te vergroten en breng tot 15 september uw taxussnoeisel gratis naar het containerpark. U levert hiermee grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen en bovendien wordt per kubieke meter taxussnoeisel 40 euro geschonken aan
Kom op tegen Kanker.
Het taxussnoeisel moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- jong snoeisel: enkel het eenjarig snoeisel (takken tot 30 cm)
van de taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het
is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig
is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden.
- vers snoeisel: het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd
worden, anders wordt het waardeloos. Breng uw taxussnoeisel
dus binnen de 24 uur naar het containerpark of het verzamelpunt in uw buurt. Zorg ervoor dat het snoeisel niet verhit.
- zuiver snoeisel: hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen
op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren.
Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is
waardeloos.
- droog snoeisel: het taxussnoeisel moet droog zijn. Snoei uw
taxushaag dus alleen bij droog weer.
U kunt het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen op het
gemeentelijk containerpark. Om de inzameling makkelijker te maken
kunt u daar ook gratis zakken krijgen.
Deze actie loopt van 15 juni tot 15 september en krijgt dit jaar de
steun van meer dan 200 Vlaamse gemeenten.
Info: gemeentelijke milieudienst (tel. 058/53.30.98), of op de site
www.vergrootdehoop.be.

Europese nacht van de vleermuis op de Blankaart
Op 30 augustus organiseert de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt in samenwerking met het Vlaams Bezoekerscentrum de Otter
de Europese Nacht van de Vleermuis. Deze vleermuizenhappening vindt plaats op de Blankaart in Woumen (Diksmuide).
Vleermuizen zijn geheimzinnige maar erg boeiende en nuttige dieren. Op één nacht vangen ze soms wel 500
muggen! Als dat geen reden is om ze te vriend te houden! Veel meer weetjes komt men de avond zelf te weten
komen op de vleermuizententoonstelling of de inleidende presentatie.
Men kan natuurlijk ook gewoon meteen op stap met een ervaren vleermuisgids. Met de vleermuizen-detector
in de hand wordt de Blankaart afgespeurd. De vleermuizengeluiden die men normaal niet kan horen worden
met zo’n apparaatje plots wél hoorbaar. Men staat ervan versteld hoeveel lawaai er ’s nachts in onze stille bossen wordt gemaakt!
Voor één keer vaart de fluisterboot van Natuurpunt ook ’s nachts uit om deze vliegende zoogdieren op
het water te gaan zoeken. Daarnaast zal de ijskelder in het Blankaartpark éénmalig te bezichtigen
zijn. Wie het liever wat rustiger aan doet, kan bij een natje en een droogje in het bat-café de voorbijvliegende vleermuizen gadeslaan.
Inschrijven is niet nodig, alle activiteiten worden doorlopend herhaald vanaf 20 u. tot de late uurtjes.
Alle activiteiten zijn gratis.
Info: VBC De Otter, Iepersteenweg 56 Woumen, tel. 051/54.52.48, Floris.Verhaeghe@lne.vlaanderen.be.

Internationale
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Dunia 2008: zinderend wereldfeest
op strand op zondag 20 juli!
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Het wereldfeest Dunia is in juli 2008 al aan zijn vijfde editie toe. Dunia slaat opnieuw zijn tenten op op het strand van
Oostduinkerke, meer bepaald op zondag 20 juli van 11.30 tot 18.30 u.. Een supergezellig en plezant gebeuren waar jong en oud
met volle teugen geniet van zoveel mooie vreemde dingen die we in ons land niet kennen..!
Centraal op het wereldfeest staat de
feestelijke wereldmarkt. Kleurrijke kraampjes vol snuisterijen, informatie, lekkernijen, tropische cocktails en leuke spulletjes! Een bezoek meer dan waard! Men
kan er een stukje wereld en wereldleute
opsnuiven. Men reist er over Nepal,
India, het hele Afrikaanse continent en
Thailand, Roemenië, enz. naar de stedenbandpartners in Suriname en dan
weer naar Koksijde. Een feest voor ogen,
smaakpapillen en zintuigen.
Daarnaast wordt er een levendige partij
live muziek aangeboden. Dunia wordt
deze keer geopend door Paola’s Bossa.
Zij brengt pure Braziliaanse bossa nova
en oude samba. Paola’s stem geeft u het
gevoel van serene gelukzaligheid in een
andere wereld.
Op Dunia ontbreekt het uiteraard niet aan
lekkernijen uit exotische landen.

Dunia, het 5de wereldfeest van de
dienst Internationale Samenwerking
vindt plaats op zodag 20 juli.

Djamel sluit de namiddag muzikaal af
met z’n nieuwe project “Zij kwamen uit
het Zuiden”. Vanuit de trots van hun
eigen muziektraditie gaan muzikanten uit
Irak, Marokko, Tunesië, Turkije, Algerije
in dialoog met de Vlaamse popcultuur.
Dit lijken wel totaal uiteenlopende,
onverzoenbare werelden. Tenzij men er
tegenaan gaat met veel respect, liefde,
inspiratie en openheid. Kortom: als een
spiegel van de turbulente maatschappelijke dialoog tussen culturen en niet
gehinderd door vooroordelen bewerkt
Djamel hits van Gorki. Johan Verminnen.
Clouseau, Raymond, de Kreuners, Bart

Demonstratienamiddag spuittechniek
in de akkerbouw

Peeters, Doe Maar, Ann Christy,… De
arrangementen komen uit het Oosten
en het Zuiden. Maar de teksten blijven in het Nederlands. Daarnaast is er
geen feest zonder portie kinderanimatie,
grime en workshops!
U hoeft dus niet ver te lopen om deze
zomer op reis te gaan. Met Dunia ligt
heel de wereld aan uw voeten!
Info op:
www.koksijde.be/dIS of bij dienstverantwoordelijke en stedenbandcoördinator Fien Leerman op de dIS: Leopold
II-laan 2 in Oostduinkerke, fien.leerman@koksijde.be, tel. 058/51.08.92.

Milieu

Het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw Rumbeke-Beitem organiseert op donderdag 3 juli
om 13.30 u. op de hoeve De Torreele van Guido Lammerant (Torrelestraat 4 in Wulpen) een demonstratienamiddag “Spuittechniek
in de akkerbouw”. Volgend programma wordt aangeboden:
- demonstratie bufferzonereglementering en biologische efficiëntie van driftreducerende technieken in tarwe, maïs en aardappelen
(o.a. verschillende doptypes, resultaten 2007, enz.)
- demonstratie vullen en spoelen zonder puntvervuiling (o.a. vulsluis, schoonwatertank, continue spoelmethode enz.)
- demonstratie biolfilter: biololgische zuivering van spoel- en reinigingswater van het spuittoestel
- demonstratie bescherming van de gebruiker
- afsluiten met een hapje en een drankje
Deze demonstratienamiddag wordt medegefinancierd door de Europese Unie en de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van
de Vlaams overheid.
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Gemeentelijke delegatie beleeft succesvolle start
Van 19 tot 27 mei reisde een delegatie van 6 personen van Koksijde naar Suriname om er de stedenband tussen Koksijde en
Galibi/Albina concreet te maken. De delegatie bestond uit schepen en delegatieleider Jan Loones, gemeenteraadslid Albert
Serpieters, hoofd dienst Internationale Samenwerking (IS) en stedenbandcoördinator Fien Leerman, voorzitter Cyriel Caudron
van de adviesraad Kokos en Wulloks en twee leden van de adviesraad Marc Van Thienen en Jelle Van Meerbergen. Aan dit
bezoek ging vanuit de dIS Koksijde 3 jaar wederzijdse communicatie en aftasten vooraf. Dat bleek een uitstekende basis te zijn
voor het startschot van de stedenband.
Suriname ligt in Zuid-Amerika, tussen
Brazilië, Frans- en Brits-Guyana, dichtbij
Venezuela. Galibi en Albina liggen in het
district Marowijne, aan de Marowijne rivier,
dichtbij Frans-Guyana. Een district kan
je makkelijk vergelijken met een provincie. Bedoeling van de stedenband is een
samenwerking aan te gaan tussen 2 lokale besturen (het Noorden enerzijds, het
Zuiden/Oosten anderzijds) en kennis uit
te wisselen over bestuurskundige thema’s.
Geen jumelage dus.
Na een reis van ongeveer 16 uur kwam
de delegatie in de hoofdstad Paramaribo
aan. Op de luchthaven viel onmiddellijk de
grote luchtvochtigheid in de grote regentijd op en de verscheidenheid aan etnische
groepen. De delegatie werd er onvoorstelbaar persoonlijk en vriendelijk onthaald. De
toon was gezet voor het hele werkbezoek.
Het bezoek overliep een heel druk programma met elke dag overlegmomenten,
contacten, samenkomsten en het leren
kennen van het land en de regio. De sterke
basis was gelegd tijdens de jarenlange
contacten en werd stevig bevestigd in het
bezoek zelf: het klikt tussen beide regio’s!

Drie dagen vòòr de delegatie naar Suriname vertrok, namelijk op vrijdag 16 mei, werd de ambassadeur van Suriname in Brussel, excellentie Gerhard Hiwatt, voor een officieel bezoek in het
gemeentehuis van Koksijde ontvangen. Op de foto v.l.n.r. gemeentesecretaris Joeri Stekelorum,
Marc Van Thienen (lid adviesraad Kokos & Wulloks), stedenbandcoördinator Fien Leerman, voorzitter Cyriel Caudron van de adviesraad, schepen van Ontwikkelingssamenwerking en delegatieleider
Jan Loones, ambassadeur Gerhard Hiwatt, burgemeester Marc Vanden Bussche, 1ste ambassaderaad Nirmala en gemeenteraadslid Albert Serpieters.

Stedenbandcoördinator Fien Leerman:
“Het reizen van Paramaribo naar Galibi
zelf duurt 5 uur: 4 uur met een busje over
de enige grote weg, vol hobbels en putten
alsof we in Walibi zaten, maar heel boeiend
om het binnenland te leren kennen, en

Een historisch
moment: de plechtige ondertekening
van de stedenbandovereenkomst
tussen Koksijde en
Galibi. V.l.n.r. ons
gemeenteraadslid
Albert Serpieters,
kapitein Ramses
Kajoeramara,
onze 1ste schepen
Jan Loones, en
districtscommissaris
Theo Sandrejoe
(te vergelijken met
onze provinciegouverneur). Bemerk
de prachtige
inheemse klederdracht!

1 uur in een open, houten motorboot,
de schitterende en grootse mangroven en
natuur van Suriname voorbijreizend.”
Als afsluiter en uniek moment was er de
ondertekening van het samenwerkingscharter in Galibi. Het officiële startschot
van een jarenlange samenwerking die het
bestuur, de administratie in Koksijde en ook
de bevolking en verenigingen zullen dragen.
Een samenwerking met heel veel kansen en
mogelijkheden. Een verrijking voor beide
gemeenschappen waarbij we van elkaar
kunnen leren.
Een belangrijk voordeel en pluspunt in de
samenwerking is de gemeenschappelijke
Nederlandse taal. Ook in Suriname wordt
er Nederlands gesproken, als derde lid van
de Nederlandse Taalunie. Zelfs grapjes over
Nederlanders worden gedeeld. Maar uiteraard gaat het om ernstige samenwerking.
Albert Serpieters: “Gezien wederkerigheid
belangrijk is, denken we voorbeeld aan
gender en participatie. Dat zijn belangrijke
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van stedenband met Galibi/Albina in Suriname

Een sfeervolle foto van de plaatselijke prominenten. De mannen met de kleurrijke trui (overgooier) zijn (links) Ricardo Pané, kapitein van Christiankondré,
en (rechts) Ramses Kajoeramara, kapitein van Langemankondré. Deze beide plaatsen vormen samen de gemeente Galibi. De kapiteins zijn te vergelijken
met onze burgemeesters. Tussen hen in (in gewone kledij) staat Vincent Aloema die adjunct districtsecretaris is (of onze gemeentesecretaris)…

elementen in de cultuur in Galibi, waarbij
het besturen erg gericht is op participatie
van de bevolking en op de vertegenwoordiging van vrouwen. Praktische projecten
kunnen vb scholenuitwisselingen zijn waarbij een zesde klas van hier naar Galibi reist
en daar les volgt en een zesde klas van
ginder hier een tijdje les volgt, ook aan
uitwisselingen van leraars en kennis wordt
gedacht, vb Hotelschool Ter Duinen. Het
grootste knelpunt in Galibi zijn basisbehoeften als drinkbaar water en de nood
aan elektriciteit een etmaal rond, want dat
is er nu niet!”
1ste schepen en delegatieleider Jan Loones
neemt het slotwoord: “Enkele beleidsdomeinen waar rond gewerkt zal worden in
dit nieuwe samenwerkingsverband zijn toerisme, visserij, milieu, onderwijs en jeugd,
gender, participatie, water, elektriciteit,
bestuurlijke organisatie en werelderfgoed.
Wat dit laatste betreft: Galibi staat op de
wereldkaart als broedplaats voor zeeschildpadden. Een wonderlijk natuurproces dat
beschermd is als Unesco Werelderfgoed,
wat een belangrijk element kan zijn in de

verzameling troeven van Koksijde als toeristische gemeente. Ook toerisme wordt er
uitgebouwd, maar nog in een prille fase en
visserij heeft dezelfde problemen als hier
in Vlaanderen. Van groot belang is dat de
samenwerking gebeurt met de steun van de
Vlaamse en Surinaamse regering, wat ons
uitzicht biedt op operaties die de Koksijdse
middelen overtreffen. Van belang is ook dat
ook Koksijde duidelijke voordelen heeft bij
de samenwerking: Koksijde-Oostduinkerke
met zijn paardenvissers zal zich binden
met Galibi en zijn waardevol netwerk opgebouwd rond de reuzenschilpadden, Unesco
werelderfgoed, om maar dat te noemen!”
De plannen zijn gemaakt om een tegenbezoek uit Suriname te verwelkomen rond
mei 2009, met voorafgaand een administratieve missie tegen februari 2009 (denkend aan visserij, toerisme, jeugd, milieu,
educatie, water, elektriciteit, technische
dienst). In 2010 zou een grote missie georganiseerd kunnen worden waar mensen uit
verenigingen en uit de bevolking de kans
zullen krijgen de regio te leren kennen.
Tegen augustus 2008 komt er een

nieuw luik op de webstek van de dienst
Internationale Samenwerking in de rubriek
over Suriname en de stedenband met “verhalen uit Suriname”. Daar zal men uitgebreid alle werkbezoeken kunnen volgen en de verhalen in het lang en het
breed kunnen lezen. Voor vragen en meer
info: diensthoofd Fien Leerman, Leopold
II-laan 2 in Oostduinkerke, fien.leerman@
koksijde.be, 058/51.08.92, webstek www.
koksijde.be/dIS.

Hoofd dienst Ontwikkelingssamenwerking en
stedenbandcoördinator Fien Leerman en 1ste
schepen Jan Loones tijdens een werkvergadering in Galibi. Op de achtergrond de “bashas”
van kapitein Ricardo Pané.

Nieuw: subsidiereglement voor jongeren en hun buitenlandse projecten!
Ben je jong en je wil wat, tussen 16 en 30 jaar, woonachtig in Koksijde en het broeit in je om naar het buitenland te trekken, dan is het nieuwe subsidiereglement rond jongeren en hun buitenlandse projecten misschien wat voor jou! Benieuwd?
Surf naar de webstek van de dienst Internationale Samenwerking (dIS) op www.koksijde.be/dIS! Wees er snel bij, de ultieme
aanvraagdatum is 1 september. Info: dIS Koksijde, dienstverantwoordelijke Fien Leerman, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke,
e-post fien.leerman@koksijde.be, 058/51.08.92.
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Vragen? JIN helpt je ervan af…: op reis?!
NOG GEEN 18? EN ZONDER OUDERS OP REIS?

Dan moet je een reistoestemming van je ouders op zak hebben. De kans dat je die moet voorleggen is klein, maar je weet nooit.
Als je ouders gescheiden zijn en je in co-ouderschap opvoeden, moeten ze allebei hun toestemming geven. Heeft één van je
ouders het hoederecht, dan moet die de toestemming geven. Ook al reis je met de ouder die geen hoederecht heeft. Zo wil de
overheid zeker zijn dat kinderen of jongeren niet tegen de wil van de ouders reizen.

WAAR VERBLIJVEN?

* Tent of trekkers hut - Als je op eigen houtje reist, moet je natuurlijk ook zelf je verblijf regelen. Voor de kampeerders: www.campinggids.com biedt een overzicht van alle campings in Europa. Voor je wild kampeert, informeer je best eens bij de toeristische
dienst van het desbetreffende land of het verboden of heel onveilig is…
Wie geen zin hebt om een tent mee te sleuren, kan altijd in een trekkershut overnachten. Op www.trekkershutten.nl vind je meer
dan 300 adressen van trekkershutten in Nederland, België en Luxemburg.
* Jeugdherberg of hostel - Een andere mogelijkheid zijn de jeugdherbergen. Accommodatie en prijs verschillen van plaats tot
plaats: meestal tussen 8 en 20 euro per nacht. In sommige landen zijn er aparte slaapzalen voor jongens en meisjes en is er
een sluitingsuur. In elke jeugdherberg kan je een lidkaart kopen, waardoor je in alle IYHF-jeugdherbergen (www.hihostels.com)
over de hele wereld korting krijgt.
Je kan ook in hostels verblijven. Die zijn soms goedkoper en gezelliger dan de jeugdherbergen. De site www.plainvanilla.de
toont een overzicht van de hostels in Europa.
* Andere verblijfsmogelijkheden - In veel landen kan je tijdens de zomervakantie op universiteitscampussen terecht voor een
goedkoop verblijf. Een andere mogelijkheid is huisruil of huisoppas. In Vlaanderen wordt dat georganiseerd door Taxistop
(www.taxistop.be). Eén van de nieuwste trends is couchsurfing, waarbij je op de zetel van iemand anders overnacht. Zie www.
couchsurfing.com. Nog een andere interessante ruilmogelijkheid is casaswap (www.casaswap.com). Eigenlijk het principe van
huisruil, maar dan gericht naar studenten.
Meer informatie over reizen op www.jongereninformatie.be. Daar staat een hele rubriek over reizen van verzekeringen tot gezondheid.

Beach party scouts Casa
De scouts Casa van Oostduinkerke
21 u. aan het openluchtzwembad in
party. De zwoele ingrediënten daarkoele dranken, shaken op zomerFlashback (Londonbeat,
Sebenza.
Gratis toegang.

organiseren op vrijdag 25 juli vanaf
Oostduinkerke hun jaarlijkse beachvan zijn: zon, zee, zand, muziek. limbo,
se muziek... DJ’s van dienst zijn:
Moonmotion), Funkinfinity en
Meer info: www.casaodk.be.

Kinderzoektocht in
de zomervakantie
Van 1 juli tot 22 augustus organiseert de jeugdraad een zoektocht
voor kinderen. Deelnemers wandelen langs 9 bezienswaardigheden
in Koksijde-bad. Over elke bezienswaardigheid worden drie vragen
gesteld. Bovendien vallen er leuke
weetjes te leren. Toffe prijzen te
winnen! Deelnemingsformulieren op
de Jeugddienst (Kursaallaan 28)
of in de dienst Toerisme (Zeelaan
303). De antwoorden moeten op
uiterlijk 22 augustus binnen zijn.
Info: Jeugddienst of 0473/68.96.40
(Lies Ghysel).

Nieuw in de uitleendienst: de Muzikantengids
Naast audiovisueel materiaal leent de Jeugddienst ook boeken uit. Nieuwste aanwinst in de collectie is de Muzikantengids. In
Nederland is deze gids al jaren de “bijbel voor de popmuzikant”. Nu is er eindelijk ook een Vlaamse versie. De Muzikantengids is
een handboek voor muzikanten en dj’s. Het boek bevat alles wat je moet over muziek leren spelen, jezelf promoten, spelen in het
buitenland… Je vindt er werkelijk alles in terug: van Myspace tot platencontracten, van studiotechniek tot belastingen.
Info: jocdepit@koksijde.be of 058/53.34.44.
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“Snoepvolk” naar Landjuweelfestival in Gent
Wie in de maand mei de jongerentheatervoorstelling “Snoepvolk” in theater Het
Bedrijf miste, kan dit nog in de Tinnenpot in Gent tijdens de herfstvakantie. De voorstelling werd namelijk geselecteerd voor het Landjuweelfestival, georganiseerd door
Open Doek. Uit een aanbod van zestien theatervoorstellingen werd “Snoepvolk”
samen met drie andere jongerentheaterproducties uitgekozen om tijdens de week
van het Landjuweel op te treden.
In het juryverslag was het volgende te lezen: “Een krachtige voorstelling, een verademing op gebied van jongerentoneel waarbij sociale waarde overstegen werd tot
een knap artistiek product. Professionele, machtige kostumering…”
In “Snoepvolk” speelden Lore Deneffe, Loesia Tryssesoone, Jonas Vandicke,
Lisa De Pachter uit Koksijde, Elodie Le Dieu uit Adinkerke en Lukas Delchef uit
Veurne. Karel Ghysel uit Koksijde werkte mee aan de techniek. Onder leiding
van Mieke Ronsmans werkten ze negen maanden aan deze voorstelling.
In “Snoepvolk” vertellen vreemde personages met weinig woorden, maar
met veel klanken, beweging en lichaamstaal hun verhaal. Een verhaal over
dromen, letterlijk én figuurlijk! Een aanrader voor iedereen van acht
tot honderd! De voorstelling kreeg, op advies van de jeugdraad, een
projectsubsidie van het gemeentebestuur.

Een mooi sfeerbeeld uit een merkwaardige voorstelling, bekroond met een plaats voor het Landjuweelfestival!

Buurtfeest 3:
de PIT nodigde uit
Op 17 mei vond in JOC de PIT het derde
buurtfeest plaats. Deze editie viel samen
met de workshop “on stage” van de
Muze, waar de cursisten hun opgedane
kennis toonden aan vrienden, sympathisanten, familie en geïnteresseerden. Een
hoogtepunt dus in hun lessenreeks van
de Muzecursisten.
Verder verzorgde Piet Declerck een cursus
wijndegustatie voor een twintigtal deelnemers. Ferm gesmaakt natuurlijk! In de
zaal kon men ook terecht voor een gezellige babbel, volksspelen, pannenkoeken
en cake, en natuurlijk een drankje.

De Muze: seizoen 2007-2008 was een succes!
Eind mei eindigde het cursusjaar van het muziekproject de
Muze. In totaal volgden 78 cursisten een instrumentencursus.
Een record! Tijdens de zomer ligt de Muze stil. Dan kunnen
de vrijwillige lesgevers ook genieten van wat welverdiende rust.
Maar het nieuwe werkjaar start opnieuw in september. Vanaf
dan kan men in de Jeugddienst terecht voor inschrijvingen. De
nieuwe folder zal begin augustus in de rekken liggen.
Door het grote succes is de Muze steeds op zoek nieuwe
lesgevers: van elektrische gitaar tot piano. Men hoeft geen
professional te zijn. Belangrijk is voldoende motivatie, enthousiasme en een goede kennis van je instrument. Interesse?
Contacteer de Jeugddienst: 058/53.34.44 of jocdepit@
koksijde.be, www.depit.be

Ben jij artistiek?
JOC de PIT is voor het project Transcript op zoek naar beeldhouwers, dichters, schilders, fotografen, grafici… Kortom, jong talent met artistiek geweld. Transcript is een
tentoonstelling waar jongeren hun werk kunnen tonen aan het publiek. Alle kunstvormen zijn welkom. Niets is te gek! De tentoonstelling loopt van 18 tot 25 oktober. Aan
de wedstrijd is ook een prijs verbonden. De winnaar krijgt een eigen tentoonstelling
in de mezzanine van het cultureel centrum. Van het jaar loopt er ook een deeltentoonstelling in het kader van Ars Moriendi. Voor die tentoonstelling is de jeugddienst
op zoek naar werken die het thema van de dood raken. De werken mogen ook over
ziekte, rampspoed, oorlog, … gaan. Wil je meedoen? Bezorg je naam aan jocdepit@
koksijde.be of bel 058/53.34.44.

De voorbije maand in woord en beeld
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1. Naar aanleiding van het gouden feestjaar (50) werden de bestuursleden van de
Seniorengroep Oostduinkerke-Wulpen op zaterdag 17 mei een ontvangst in het
gemeentehuis aangeboden. Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Marc
Vanden Bussche, 1ste schepen Jan Loones, schepenen Stefanie Anseeuw, Herwig Vollon,
Fre Devos en gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe.
2. De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen bracht op vrijdag 30 mei in de OLV-terDuinenkerk een mooi klassiek concert. De opbrengst, 3.075 euro, werd geschonken aan
de sociale dienst van het Koningin Elisabethinstituut, voor de activiteiten van de patiënten. Burgemeester Marc Vanden Bussche overhandigt de cheque aan KEI-directeur
Marc Vanmeenen.
3. Een 40-tal vrienden uit de Oostenrijkse partnerstad Bad Schallerbach bracht van
vrijdag 30 mei tot zondag 1 juni een bezoek aan onze gemeente. Bij hun aankomst werd
de groep in het gemeentehuis door burgemeester Marc Vanden Bussche en schepenen
ontvangen. Zaterdag was een doe-dag: wandeling in Ieper en bezoek aan het In Flanders
Fields Museum, Koksijde-fietstocht in de namiddag en een gezellige avond in de Siska.
4. Ter gelegenheid van de jaarlijkse Rotary Conferentie van West- en Oost-Vlaanderen en
Henegouwen (84 clubs, 3.200 leden), die plaatsvond in cc Casino, werd onze gemeente
met de Paul Harris Award bekroond. Paul Harris stichtte in 1905 de eerste Rotaryclub in
Chicago. Op de foto schepen Dirk Dawyndt die uit handen van de gouverneur van het
Rotarydistrict, Koksijdenaar Bruno Morel, het erediploma in ontvangst nam.
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5. Ter gelegenheid van de opening van de jaarlijkse kermis werd op zaterdag 7 juni het
vernieuwde plein bij de Sint-Pieterskerk in Koksijde-dorp officieel ingehuldigd. Voortaan
heet dit plein heel toepasselijk “Sint-Pietersplein, zoals in Rome!” merkte pastoor
Dehullu op! De werken resulteerden in een stijlvol plein, aangelegd met grijze platines
in natuursteen, omgeven door plantbedden en taxushagen. Aan de kerkmuur komen
bloembakken. Er zijn 8 parkeerplaatsen. Blikvanger is het bronzen beeld Uomini I van de
Italiaanse kunstenares Dolores Previtali (38.750 euro). De totale heraanleg van het plein
kostte 440.849 euro, waarvan 80% voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen,
en 20% voor de gemeente. Op de foto de Koksijdse prominenten met o.a. kunstenares
Dolores Previtali naast burgemeester Marc Vanden Bussche.
6. Sinds september 2006 telt Koksijde een heuse hockeyclub: Westhoek Hockey Club
(WHC)! Vorig seizoen speelden de jongsten (de eekhoorntjes…) eerste in hun poule.
Schepen Herwig Vollon, burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen Dirk Dawyndt
feliciteerden hen persoonlijk. Op de foto de spelertjes, v.l.n.r. Lucas Van Haverbeke,
Sophie Van Landschoot, Thomas Verhelst, Niels Ooghe, Victor Lemoine, Nicolas Van
Landschoot, Guillaume Huysmans en Anne-Catherine Verhelst. (Simon Van Canneyt kon
er niet zijn). De bestuursleden zijn verantwoordelijke Cathy Gyselinck, sportief verantwoordelijke Anne Nottebaert, voorzitter Véronique Dewitte, secretaris Nathalie Gyselinck
en trainer Bruno Lemoine.
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De voorbije maand in woord en beeld

8
7. Schepen van Sport Dirk Dawyndt fietste op dinsdag 10 juni naar Scherpenheuvel,
als gevolg van een weddenschap. Gemeenteraadslid en Club Brugge-keepertrainer
Dany Verlinden daagde de schepen uit. “KVVC wordt nooit kampioen”, zei hij. Schepen
Dirk Dawyndt wedde: “Indien wel, rij jij als straf naar Scherpenheuvel!” KVVC speelde
inderdaad kampioen wat Danny Verlinden tot een fietstochtje naar Scherpenheuvel
verplichtte… Dirk Dawyndt reed meteen mee, samen met Timmy Simons (PSV, ex-Club
Brugge), Gaetan Englebert, enkele bestuursleden van KVVC en enkele leden van Coxy
Cycling. Ze fietsten van Koksijde naar Brugge, dan met de bus naar Leuven, en dan met
de fiets naar Scherpenheuvel.
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8. Na de uitbreiding van het Hoge Blekkerzwembad volgde noodzakelijkerwijze ook
een belangrijke vergroting van de nabijgelegen parking. De uitbreiding gebeurde op
o.a. een aanpalend perceel grond langs de Pylyserlaan. Achteraan de voetbalkantine
lag er bovendien nog een perceel braakliggende grond dat ook als parkeerterrein kon
dienen. Uiteindelijk werden 112 parkeerplaatsen aangelegd, naar een ontwerp van chef
Groendienst Ides Leys. De rijwegen zijn voldoende breed voor schoolbussen. Op de
parking tussen de Pylyserlaan en het voorplein van het zwembad ligt nu ook een wandelpad. In een nieuwe overdekte fietsenstalling is er plaats voor 72 fietsen. De beplanting
gebeurt in het najaar. Het project kostte 464.122 euro. Op de foto de gemeentelijke
prominenten bij de officiële opening op maandag 16 juni.
9. De vriendenkring van de brandweer Oostduinkerke vaardigt van het jaar drie jonge
dames af die de gemeente één jaar als Mieke Garnaal en eredames zullen vertegenwoordigen. Mieke Garnaal 2008 is Kimberly Dolfen (18), haar eredames zijn Elien Pylyser (18)
en Chloë Debock (20). Mieke Garnaals vader Hedwig is brandweerman, grootvader Freddy
was kruwer. “Mieke” Kimberly volgt haarzorg aan het KTA in De Panne en houdt vooral van
met vrienden iets gaan drinken en winkelen. Elien Pylyser volgt dierenzorgtechnieken in het
VABI in Roeselare. Haar vrije tijd besteedt zij aan paardrijden en gezellig uitgaan. Dankzij
vader Danny Pylyser, werkzaam in het Nationaal Visserijmuseum, is ze vertrouwd met alles
wat “gernare” is. Chloë Debock wordt tweede eredame. Alhoewel ze al werkt deelt ze
dezelfde interesse als haar vriendinnen: uitgaan en winkelen.
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10. In zijn 72ste levensjaar is het “brandweerarsenaal” van Koksijde op zaterdag 14 juni
omgedoopt tot “brandweerkazerne”. Dankzij de oprichting van een ambulancedienst
(24 op 24 uur), is het gebouw nu ook uitgerust met accommodatie om te overnachten.
Vandaar het woord “kazerne”. Het gebouw heet nu ook officieel “Brandweerkazerne erecommandant Oscar Vandamme”. Hij was in 1935 één van de stichters van de brandweer.
De recente verbouwingen van het arsenaal behelsden een keuken, met zitmeubels en
leefruimte, een controlekamer, ambulance en de domotica-besturingen. Verder bureaus
voor de preventiedienst, administratie, dagelijkse leiding en kantoor apart voor de
korpscommandant. Het vroegere archiefgedeelte is omgebouwd tot een sanitaire cel
met douches en kleedkamers. Andere investeringen: dubbele toiletten, wasruimte met
wasmachine en droogkast, opbergruimte voor reservekledij, leslokaal. Op de benedenverdieping: een modern rookafzuigsysteem, ambulanceruimte, daglokaal voor het
medic gedeelte, werkruimte voor de ambulanciers en bergruimten, kleedruimte, douche,
wasruimte. De hypermoderne meldkamer, uitgerust met het digitale oproepsysteem
Astrid, is het pronkstuk. Op de foto burgemeester Marc Vanden Bussche, schepenen,
gemeentelijke prominenten en nazaten van commandant Oscar Vandamme.
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Feest
30

Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Rousseeuw-Van Elslande

Het echtpaar Marnix Rousseeuw (°Veurne)
en Odette Van Elslande (°Izenberge) huwde
op 10 mei 1958 in Izenberge, 50 jaar geleden. Marnix was bediende bij Baggerweren
Decloedt, en in zijn vrije tijd muzikant, o.m.
24 jaar chef-dirigent van de Gemeentelijke
Harmonie van Koksijde. Odette werkte voor
een haute couture-zaak. De jubilarissen hebben
een zoon en twee kleinkinderen. Het college
van burgemeester en schepenen had voor hen
op zaterdag 17 mei felicitaties en geschenken
in petto.

Echtpaar Delie-Gheeraert

Diamanten palmen waren er op zaterdag 17 mei
voor de echtgenoten Roger Delie (°Poelkapelle)
en Godelieve Gheeraert (°Poelkapelle) die
huwden op 11 mei 1948 in Poelkapelle. Roger
en Godelieve, die zeer gekend zijn in Koksijde,
runden een timmerbedrijf, maar waren ook bijzonder actief in het sociaal leven. Zo was Roger
30 jaar gemeenteraadslid waarvan 12 jaar
schepen. Godelieve was 16 jaar voorzitster van
CMBV Sint-Idesbald. De jubilarissen hebben 5
kinderen, 8 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen (en ééntje op komst bij het verschijnen
van dit nummer). In het gemeentehuis werden
ze hartelijk ontvangen door burgemeester en
schepenen.

Echtpaar Derieuw-Geryl

Maurice Derieuw (°Oostduinkerke) en Jeanne
Geryl (°Oostduinkerke) beloofden elkaar 50
jaar geleden in Oostduinkerke (17 mei 1958)
eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie
verjaardag viel het echtpaar op zaterdag 17 mei
een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis
te beurt. Maurice werkte in de bouw als metselaar, Jeanne verzorgde het huishouden en
verrichte seizoenwerk. Het gouden koppel, dat
twee kinderen en drie kleinkinderen heeft werd
door burgemeester en schepenen welgemeende felicitaties en geschenken aangeboden.

Echtpaar Bruneel-Ureel

Zaterdag 24 mei was een gezellige feestdag
voor het echtpaar Norbert Bruneel (°Veurne) en
Jeannine Ureel (°Oostduinkerke) ter gelegenheid
van de viering van het gouden huwelijksfeest
(10 mei, Oostduinkerke). Norbert was zetelgarnierder 1ste klasse in de Furnica in Veurne en
daarna idem op de RMT-maalboot. Jeannine
was huisvrouw. Het jubilerende echtpaar werd
in het gemeentehuis hartelijk ontvangen door
burgemeester en schepenen. Daar werden ze
feestwensen en geschenken aangeboden.
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Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Calcoen-Pladys

Vijftig jaar geleden, op 24 mei 1958, stapten
Willy Calcoen (°Koksijde) en Mariette Pladys
(°Koksijde) in Koksijde in het huwelijksbootje.
Willy was eerst werkleider van garage Sierens in
Veurne, daarna technicus in Melipark. Mariette
was huisvrouw en 13 jaar bediende bij het
Studiebureau Vyncke en Leye in Koksijde en
Brugge. Het echtpaar heeft drie kinderen en
vijf kleinkinderen De jubilerende echtgenoten
werden op zaterdag 24 mei gefeliciteerd, ontvingen bloemen en geschenken.

Echtpaar Libbrecht-Weyn

Roger Libbrecht (°Moeskroen) en Georgette
Weyn (°Rijsel) beleefden het geluk de 60ste
huwelijksverjaardag (15 mei 1948, Vilvoorde)
te kunnen vieren! Roger was elektricien bij
Sibelgas, Georgette was bediende. Ze hebben
twee kinderen en twee kleinkinderen. Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde
de diamanten jubilarissen op zaterdag 24 mei
in het gemeentehuis.

Echtpaar Stevens-Smets

Zaterdag 7 juni was een feestdag voor de
echtgenoten Richard Stevens (°Hennuyères)
en Joanna Smets (°Eppegem), zestig jaar geleden gehuwd op 5 juni ’48 in Dworp. Richard
was zijn loopbaan lang technisch tekenaar bij
de NMBS in Brussel, Joanna was huisvrouw.
Het echtpaar heeft vier kinderen en drie
kleinkinderen. Het college van burgemeester
en schepenen ontving de jubilarissen in het
gemeentehuis, en bood hen feestwensen en
geschenken aan.

Echtpaar Duym-Janssens

Op zaterdag 7 juni was het ook de beurt aan
de echtgenoten Andreas Duym (°Kortenberg)
en Paula Janssens (°Gent) om de 50ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren (7
juni 1958, Kortenberg). Andreas werkte bij het
ministerie van Financiën in Brussel, Paula was
controlearts bij het RIZIV. Ze hebben 2 kinderen
en 2 kleinkinderen.

F
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Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Jude-Bosman

Op zaterdag 14 juni vierden Georges Jude
(°Calais) en Denise Bosman (°Gent) hun diamanten bruiloft. Bij die gelegenheid kwam een
delegatie van het college van burgemeester
en schepenen hen ten huize feliciteren. Ze
huwden op 24 december 1947 in Schaarbeek.
Georges was werktuigkundige en technisch
bediende bij Philips in Brussel, Denise werkte
als boekhoudster bij een tweetal bedrijven in
Brussel. Het echtpaar heeft één dochter en
twee kleinkinderen.

Echtpaar Vanhaelewyn-Melis

Romain Vanhaelewyn (°Brugge) en Nelly Melis
(°Lier) smaakten ook op zaterdag 14 juni het
geluk de gouden bruiloft te kunnen vieren.
Romain werkte eerst in de bouw en vanaf
’65 bij het gemeentebestuur van Koksijde als
letterzetter, maar ook als kunstschilder van
monumentale decoraties. Nelly was huisvrouw
maar werkte ook als naaister en in de GB. De
fiere jubilarissen, die 4 kinderen en 11 kleinkinderen hebben, werden door een delegatie van
het college van burgemeester en schepenen in
het gemeentehuis ontvangen en geschenken
aangeboden.

Bevolking

Burgerlijke stand mei

GEBOORTEN

Romi Slabbinck (Gent, 27 april), dochter van Guy en van Ilse Monkerhey uit Oostduinkerke
Suryavir Kumar (Veurne, 30 april), zoon van Ashwani en van Sapna Chandel uit Oostduinkerke
Ise Nollet (Oostende, 2 mei), dochter van Geert en van Katrien Declerck uit Oostduinkerke
Brend Debaillie (Oostende, 7 mei), zoon van Glenn en van Davine Arnoys uit Wulpen
Jonas Uyttebroeck (Oostende, 8 mei), zoon van Pol en van Saartje Boedt uit Wulpen
Rune Van Waeleghem (Veurne, 21 mei), zoon van Timothy en van Jessica Brackx uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN

Claude Lambrechts uit Koksijde en Martine Van Ermen uit Merchtem
Pierre Van Moortel en Francine Vangreveling, beiden uit Koksijde
Pepijn Raeymaekers en Evelien Warreyn, beiden uit Koksijde
Bart Demyttenaert en Nathalie Lucidarme, beiden uit Koksijde
Philippe François en Isabelle George, beiden uit Koksijde
Pascal Holvoet en Carine Doucin, beiden uit Koksijde
Jan Decuypere en Evi Meylaerts, beiden uit Koksijde
Thierry Scheers en Nicole Brenders, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS

Adolphe De Coninck (73 jaar), echtgenoot van Nicole Kusters / Lodewijk Vandenberghe (84 jaar), echtgenoot
van Laurentia Barbé / Willy Vandenberghe (54 jaar) / André Vandevyvere (73 jaar), echtgenoot van Pietje
Jager / Jozef Van Haver (85 jaar), echtgenoot van Joanna Mosselmans / Jacques Leser (84 jaar), echtgenoot
van Yolande Maas / Paul Stevens (62 jaar), weduwnaar van Monique De Bodt / Raphael Deveaux (81 jaar) / Jean Pyls (80 jaar),
echtgenoot van Yvonne Broux / Henri Jacobs (83 jaar) ongehuwd / André Winandy (56 jaar), echtgenoot van Lydia Stuyck /
Jacques Rubay (79 jaar), echtgenoot van Christiane Wargny / Jacqueline Louis-Spitaels (65 jaar) / Remy Tydtgat (87 jaar), echtgenoot van Gertrude Plaetevoet / Paula Deruddere (86 jaar), echtgenote van Roger Depoorter / Maurice Clauw (97 jaar), weduwnaar
van Augusta Blancke / Marcel Wackenier (85 jaar), weduwnaar van Agnes Herreman / Reginald Van Biervliet (88 jaar)

juli-augustus
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Activiteiten met regelmaat

DAGELIJKS
•

Kinderoppasdienst, bij Ingrid Pylyser, org. Gezinsbond Koksijde,
T 058 51 89 82 bereikbaar van 18 tot 20 uur

•

Kinderoppasdienst, Bruno Van Wynsberghe, Dorpsstraat 1, T 058.51.89.61
Oostduinkerke,

St.-Niklaaskerk Oostduinkerke-dorp, Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen
(SOW), T 058.51.68.51
•

Scrabble, van 14.30 u. tot 17 u. – zaal Kerkepanne (Strandlaan 128, St.Idesbald).Ontspannend en leerrijk. Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde
(info 058 51 03 93) – alleen in juli

•

Petanque (of darts), van 14.30 u. tot 17 u. – terreinen aan  zaal Kerkepanne
(Strandlaan 128, St.-Idesbald).Gezellig, geen competitie. Org. Vlaamse
Seniorenclub Koksijde (info 058 51 03 93)

•

Rummikub met cijfers, van 14.30 u. tot 17 u. – zaal Kerkepanne (Strandlaan
128, St.-Idesbald). Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde (info 058 51 03 93) –
alleen  in juli

•

50-plussers-dansen, 14.30 - 17 uur, Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde-dorp, org. Seniorendansgroep De Zeester, T 058 29.80.70. T 058.51.93.16

•

Ontmoetingsnamiddag voor mindervaliden, 14 - 17.30 uur, Ons Heem
St.-Rita, Pylyserlaan 11, org. Kontaktgroep Mindervaliden GrootKoksijde, T 058 51 56 97.

WEKELIJKS
>>ELKE MAANDAG
• Bridge-namiddag, om 13.30 uur, La Rose des Sables, Gaupinlaan 1,
Oostduinkerke, org. Bridge club Westkust T 058.23.98.04 of 51 44 63.
Iedereen welkom.
•

Wandelen, Na iedere wekelijkse uitstap wordt bepaald waar en wanneer het
volgende vertrekpunt zal zijn, alsmede het voorziene doel van de wandeling.Voor verdere inlichtingen: Roger Billiet, T 058.51.44.35, T 0497.63.06.58

•

AA-vergadering te Koksijde, 19.30 uur, Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, T 03 239 14 15 (24u beschikbaar) of www.aavlaanderen.org.

•

Kaarting, 14 - 17 uur, feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke,
org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde Oostduinkerke, T 058 51 75 45 of
T 058 51 23 95.

•

Salon- en jazzdansen, elke 1ste en 3de dinsdag van de maand, 14-17.30 uur,
feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde,
T 058 51 51 09 – 51 56 64.

•

Biljart Carambole, vanaf 17 uur (voor leden), Ruytingen Hotel, Strandlaan
283 St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene Laken’ (gesticht in 1961).
Andere dagen en uren voor niet-leden, tegen kleine vergoeding (e1,00 /
1/2 u.). Nieuwe leden zijn steeds welkom. T 058 51.35.58

•

Disco en lijndansen, elke 2de en 4de dinsdag van de maand van 14 – 17.30
uur, feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, Koksijde-dorp, org. OKRA
Koksijde, T 058 51 51 09 – T 058 51 56 64.

•

•

Fietsen, 14 – 18 uur (van half maart tot eind april & half september tot eind
oktober), vertrek Kerkplein St.-Niklaaskerk Oostduinkerke-dorp, Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW), T 058.51.68.51

Zitdag ‘Kind & Gezondheid’, van 16 – 18.30 uur, en 9-12 woe. Voormiddag ,
Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde-dorp, org. S.V.V. T 058 51 41 47.

•

Biljart, vanaf 19 uur, De Windroos, Duinparklaan 41, org. Biljartclub
Oostduinkerke-bad, info: T 058 52 10 47

•

Turnen voor 50+, van 17.30 tot 18.30 uur, Sporthal Koksijde-dorp,
org. OKRA Koksijde, T 058 51 51 09 of T 058 51 56 64.

•

Lokale K.S.D.-ronde, om 20 uur, op 145425 Mhz van de radio-amateurs
Koksijde .

•

AiKiDo, 19 - 21 uur, zaal voor Vloersporten, Koksijde-dorp, org. AiKiDo-club
Koksijde, T 0475.48.56.06, www.sensei.be, info@sensei.be . 3 gratis proeflessen.

•

Scrabble vanaf 20 uur, Ameubla, Leopold II-laan 98, Oostduinkerke, org.
Scrabbleclub Xantippe, T 058 51 58 28. Eigen scrabbledoos meebrengen !

•

KoBuDo, 21 - 22 uur, zaal voor vloersporten, Koksijde-dorp, org. AiKiDoclub Koksijde, T 0477 42 41 47, www.sensei.be

•

Wekelijkse Markt, 8-13 uur, Oostduinkerke, Groenendijk (van april t.e.m.
september)

•

KaraTe Shotokan, van 20.30 - 21.30 uur, zaal voor Vloersporten, Koksijde,
org. AiKiDo-club Koksijde, T 0494 13 63 93 – www.sensei.be.  Met elke
eerste maandag van de maand: gratis proefles.

•

Repetities Onze-Lieve-Vrouw-Ten Duinenkoor, 19 – 20.30 uur, O.L.V.-Ten
Duinenkerk, J. Van Buggenhoutlaan, Koksijde-bad, T 058 52 24 56. Iedereen
welkom. Tot 13/07 – terug 25/08

•

Zazen (zittende meditatie), van 20 – 21 uur (beginners graag 20 min. vroeger), c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, St.-Idesbald, org. Belgische Zenvereniging, T 058 51 52 37.

•

Van 2 oktober tot 29 april 2008: kaarting van 14-18 uur, feestzaal Witte
Burg, org. Seniorengroep Oostduinkerke-Wulpen (SOW), T 058.51.65.00

•

Petanque, 14 – 18 uur, zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke, Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW), T 058 51 12 56 of 058 51 56 01

•

Sos-depressie – hoe omgaan met depressie – zelfzorg (19.30 -21.30 uur)elke
1ste en 3de maandag van de maand, Koksijde,
Robert Vandammestraat 266, Info: T 058.51.99.47, T 0485.94.07.56
(24/24u), sos-depressie@skynet.be, www.sos-almedrua-vzw.be

•

•

Stille Meditatie: 19.30-20.30 uur: elke 1ste en 3de maandag van de maand in
de O.L.V.-ter-Duinenkerk (via zij-ingang) te Koksijde-bad.
T 058.51.59.14 of T 058.62.08.36, of T 0479.73.49.79
Recreatief fietsen (van april tot oktober) – vertrek aan de O.L.V.-ter-Duinenkerk. Afstand ongeveer 30 km. Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde,
T 058.51.75.51

>>ELKE DINSDAG
• Recreatief fietsen (ca 35 km), om 14 uur, in de winter om 13.30 uur, vertrek:
brandweerarsenaal Koksijde-dorp, org. W.T.C. ‘Sport u gezond’
T 058 51 70 40. Verzekering verplicht.  
•

Fietsen, 14 – 18 uur (van mei tot half september), vertrek Kerkplein

>>ELKE WOENSDAG
• Turnen voor 50+, 10 - 11 uur (o.l.v. ervaren kinesiste), zaal voor Vloersporten
(achter politiekantoor, Koksijde-dorp), org. KAV-Koksijde, T 058 51 64 70.
Bijdrage : leden KAV e 1,75 / niet-leden e 2,50 (nt tijdens schoolvakanties).
•

Fietsuitstap voor bejaarden, van begin april tot eind september, om 14 uur,
vertrek: brandweerarsenaal Koksijde, org. Westhoekverkenners,
T 058 51 28.33 of T 0495.42.86.15

•

Zitdag ‘Kind & Gezondheid’, vanaf 14 uur, Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. S.V.V., T 058 51 41 47

•

50-plussers dansen, 14.30 - 17.30 uur, feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat,
Koksijde-dorp, org. Seniorendansgroep de Golfbrekers,
T 058 51 51 09 & T 058 51 32 92.

•

Bowling voor senioren, 15-17 uur, Bowling Stones, De Pannelaan 81,
Adinkerke, org. Neos Koksijde T 058 51 14 15 of 058 51 31 13.

•

Hondenafrichting, van 19 - 20 uur, Guldenzandstraat 25, Oostduinkerke,
org. Fidelia Honden-africhtingsvereniging. Contact: Stephanie Vileyn,
T 0474 47 45 20.
33
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AA-vergadering te Koksijde, 19.30 uur, Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, T 03 239 14 15 (24u beschikbaar) of www.aavlaanderen.org.

•

Petanque, 14 – 18 uur, zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke,
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW), T 058 51 12 56 of 058 51 56 01

•

Zazen (zittende meditatie), van 20 – 21 uur (beginners graag 20 min. vroeger), c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, St.-Idesbald, org. Belgische
Zenvereniging, T 058 51 52 37.

•

Dansen met de senioren van ‘De Duinroos’, 14.30 - 18 uur, zaal, Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde-dorp, org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde,
T 058 51 65 94. enkel in juli

•

Lokale K.S.D.-ronde, om 20 uur, op 145425 Mhz van de radio-amateurs
Koksijde.

•

Kaarting, 14 uur (elke vrijdag van september tot eind mei), hotel Ruytingen,
Strandlaan 283, Sint-Idesbald, org. Gepensioneerde kaartersclub Ruytingen,
T 058 51 39 22 of 058 51 35 58.

•

Yoga, 19-20.15 uur en 20.15-21.30 uur, Willem Elsschotzaal, boven
Bibliotheek, Info: Vormingplus, T 058.31.14.94  - vanaf 20 augustus

•

Dansen, 14-18 uur, feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, Koksijde-dorp,
org. Seniorendans ‘In de Branding’, T 0496 60 11 06.

•

Petanque, 14 - 18 uur (tijdens zomermaanden), zaal Ameubla, Leopold IIlaan, Oostduinkerke, Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW),
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01.

•

Biljart - 2 carambole tafels, vanaf 19 uur, De Windroos, Duinparklaan 41,
org. Biljartclub Oostduinkerke-bad, info: T 058 52 10 47

•

Bridge-avond, 19.30 uur, La Rose des Sables, Gaupinlaan 1, Oostduinkerke,
org. Bridge club Westkust, T 058.23.98.04 of 51 44 63. Iedereen welkom.

•

Wekelijkse Markt, 8-13 uur, Koksijde, Marktplein

•

Repetities St.-Niklaaskoor Oostduinkerke, 19.30 - 20.45 uur, Parochiehuis
(Vrijheidstraat 6a, Oostduinkerke), org. St.-Niklaaskoor Oostduinkerke,
T 058 51 23 79. De repetities zijn toegankelijk voor het publiek.

>>ELKE DONDERDAG
• 50-plussers dansen, 14 - 17 uur, feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat,
Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde, T 058 51 51 09 of 058 51 56 64.
•
•

Zitdag ‘Kind & Gezondheid’, 9 – 12 uur (laatste donderdag van de maand),
Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde-dorp, org. S.V.V. T 058 51 41 47.
Petanque (of darts), van 14.30 u. tot 17 u. – zaal Kerkepanne (Strandlaan
128, St.-Idesbald). Gezellig, geen competitie. Org. Vlaamse Seniorenclub
Koksijde (info 058 51 03 93)

>>ELKE ZATERDAG
• Wijngilde V.A.W. Duinenabdij Koksijde, c.c. Taf Wallet, kelderverdiep,
Veurnelaan 109, Koksijde, steeds open van 10 - 12 uur, org. Verbond Wijnmakers en Mostbereiders vzw, T 058 51 16 89.

•

Petanque, 14 - 18 uur, zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke,
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW), T 058 51 12 56 of 058 51 56 01.

•

AiKiDo, 19 – 20.30 uur, Sportzaal basisschool De Letterzee,
Fastenaekelslaan 24, Koksijde, org. AiKiDo-club Koksijde, T 0475.48.56.06,
www.sensei.be ,info@sensei.be

•

Openingsuren VVF-Westkust (Familiekunde) Open iedere zaterdagvoormiddag van 13.30 tot 17.30 uur in C.c.Taf wallet, Veurnelaan 109, Sint-Idesbald
Org. VVF Westkust, T 0485.79.71.72,

•

Fietsuitstapjes, 14 uur (van april tot september), start Witte Burg, org.
Vlaamse Seniorenclub Oostduinkerke, T 058 51 75 45 of T 058 51 23 95.

•

Repetities Gemeentelijke Jeugdharmonie Koksijde, 17 - 18 uur, Noordduinen, Koksijde, org. Gemeentelijke Harmonie Koksijde. De repetities zijn
voor het publiek toegankelijk.

•

50-plussers-dansen, 14.30 - 17 uur, Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. Seniorendansgroep De Zeester, T 058 51 93 16 of
T 0486 87 29 63.

•

Repetities Gemeentelijke Harmonie Koksijde, 18 - 19.30 uur, Noordduinen,
org. Gemeentelijke Harmonie Koksijde. De repetities zijn voor het publiek
toegankelijk.

•

Nordic wandelen, 9.45 uur, Oostduinkerke, parking bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2. Info: Marie-Chantal Loones,
chantal.loones@telenet.be, T 058.51.98.08

•

Vliegsport: luchtdopen of initiatievluchten, Vanaf 9 uur tot zonsondergang
Koksijde, Koninklijke West Aviation Club, Ten Bogaerdelaan 15
Voor afspraak en info: T 058.31.23.67 of T 0497.30.55.90

•

Biljart Carambole, vanaf 17 uur (voor leden), hotel Ruytingen, Strandlaan
283, St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene Laken’ (gesticht in 1961)
.  Andere dagen en uren voor niet-leden, tegen kleine vergoeding (e 1,00
/1,5u.). Nieuwe leden zijn steeds welkom. T 058 52 04 65.

•

Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke: repetitie van de Harmonie, 19.45 - 22 uur, lokaal ’t Tuttertje, Dorpstraat 32, Oostduinkerke, org.
Harmonie Vrienden van de brandweer Oostduinkerke. Belangstellenden
kunnen altijd een kijkje komen nemen. Voor alle info kunt u tijdens de uren
van de repetities terecht op 058 51 16 94 of buiten de uren van de repetities
op T 058 51 37 44.

•

Scrabble, 20 uur, Hotel Apostroff, Lejeunelaan 38, Koksijde
Info: scrabbleclub COXHYDE, T 058.23.85.22

>>ELKE ZONDAG
• Hondenafrichting, 10 - 11 uur, (Guldenzandstraat 25, Oostduinkerke) org.
Fidelia Hondenaf-richtingsvereniging. Contact: Stephanie Vileyn,
T 0474 474520

•

Kleurwishkaarten (enkel elke 2de donderdag van de maand), 20 uur, café ’t
Botteltje, Noordstraat 8, Koksijde, org. Café ’t Botteltje, T 0477 64 00 04

•

Aperitiefbiljart, van 10 -13 uur, De Windroos, Duinparklaan 41, org. Biljartclub Oostduinkerke-bad, info: T 058 52 10 47

•

Repetities Gemeentelijke Harmonie Koksijde, 20 - 22 uur, Noordduinen,
org. Gemeentelijke Harmonie Koksijde. De repetities zijn voor het publiek
toegankelijk.

•

•

Sos almedrua vzw: zelfzorg: alcohol/medicatie, Robert Vandammestraat
266, telkens 20 - 22 uurT 058.51.99.47, T 0485.94.07.56 – 24/24
Sosalmedrua.vzw@skynet.be, www.sos-almedrua-vzw.be

Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Westhoek, steeds open van 10.30 - 13.30
uur, eerste verdieping – c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, Koksijde, org.
Vrijzinnige Gemeenschap V.O.C. Westhoek. Voor alle inlichtingen kunt u
terecht bij voorzitter Bob Rossel, T 058 51 23 73.

•

Yantra Budokai-do, 18 - 20 uur, zaal voor Vloersporten Koksijde-dorp, org.
Yantra Budokai-do, T 0497 28 86 06 of 0473 54 50 17,
virginie@familiecastelein.be , www.yantra-budokaido.be.

•

34

>>ELKE VRIJDAG
• Biljart Carambole, vanaf 14 uur (voor leden), hotel Ruytingen, Strandlaan
283, St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene Laken’ (gesticht in 1961).
Andere dagen en uren voor niet-leden, tegen kleine vergoeding (e 1,00
/0,5u.). Nieuwe leden zijn steeds welkom. T 058 52 04 65.

•

Badmintonclub Westhoek, trainingen, Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek
Info: Frank De Rore, T 0473.73.28.57
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• Vliegsport: luchtdopen of initiatievluchten, Vanaf 9 uur tot zonsondergang
Koksijde, Koninklijke West Aviation Club, Ten Bogaerdelaan 15
Voor afspraak en info: T 058.31.23.67 of T 0497.30.55.90

>>MAANDELIJKS
• Speciaal kruiswoordraadsel, org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde,
T 058 51 03 93.
•

Lachclub.be, Koksijde, 20 uur, elke laatste woensdag, Hotel Soll Cress,
Koninklijke Baan, St.-Idesbald, T 0477 51 30 73

ACTIVITEITEN VERENIGINGEN
01/07
dinsdag

Oostduinkerke, Visserijmuseum

12-13 juli & 16-17 augustus

Koksijde, zaal voor Vloersporten

bezoek met gids aan het visserijmuseum, aansluitend gezel-

15de dubbele internationale zomerstage

lig samenzijn in estaminet De Peerdevisscher
prijs: leden en partners: 2 euro; niet-leden: 6 euro
info & org. Markant Sint-Idesbald, T 058.51.51.37,
jacques.proot@skynet.be

09/07
14 uur

woensdag

Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk

Wandeling ‘woorden spreken’ + 6 km
Herman Timperman zorgt voor bijkomende uitleg over de auteurs van deze
poëzieroute.
Org: Okra Oostduinkerke-Wulpen,
info: T 058.52.37.77

21/07 & 17/08 maandag & zondag,

Koksijde, parking kerkplein O.L.V.-ter-Duinenkerk

Kustcampagne ‘Preventie diefstal uit voertuigen’

Zaterdag : 9.30-12.30 & 14-17 uur
Zondag: 10-12.30 & 14-16.30 uur
Prijs:
halve dag: 10 euro
dag: 20 euro
weekend: 35 euro
de 2 stages jul en augustus: 55 euro (gratis overnachting)
Info: 0475.48.56.06, info@sensei.be; www.sensei.be

25/08
20 uur

maandag

Koksijde, ’t oud schooltje

	Urine-incontinentie: een taboe???
Org. Gezinsbond Koksijde met medewerking van vrouwenstemmen, Kav Koksijde en de VLD vrouwen
Info: rita.gantois@skynet.be

27/08
17 – 19.30 uur

woensdag

Sint-Idesbald, kerkepannezaal

	Bloedafname
Info: Dominique.coene@skynet.be
André vanbelleghem, t 058.51.08.65, T 0476.39.57.85

Info: dienst Veiligheid en Preventie, T 058.53.38.96

28/08
14 – 16 uur

donderdag

Koksijde, c.c. casinokoksijde, W. Elsschotzaal

Onderwijs: meer dan kennisoverdracht, ingeleid door Eric
Provoost
Deelname: € 2,50, inl. Vermeylenfonds Koksijde-Oostduinkerke,
T 0497.90.52.12 (R. Lema)

24/07
14 uur

donderdag

Koksijde, zeedijk t.h.v. Zouavenplein

De dansende rolstoelen + demonstratie Vrienden de
Blinden
Info: Advies Andersvalidenraad, Willy Plaetevoet, T 058.51.19.58
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Evenementenbrochure

Zomer 2008

Gratis te verkrijgen in alle toerismekantoren of te downloaden op www.koksijde.be.
Deze brochure vervangt de vrijetijdskalender juli-augustus die uitzonderlijk in deze
editie niet werd opgenomen, de activiteiten van verenigingen zijn vermeld op p. 33.
Openingsuren toerismekantoren juli-augustus:
- Koksijde-aan-Zee, gemeentehuis, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, doorlopend van 9-17.45 uur.
- Oostduinkerke-aan-Zee, Astridplein 6, T 058 51 13 89, dagelijks van 9-12 uur & 14-17.45 uur.
- Sint-Idesbald, Zeedijk 26a, T 058 51 39 99, dagelijks van 9-12 uur & 14-17.45 uur.

