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Referentieplaats is Nieuwpoort.
De gegevens zijn in zomertijd meegedeeld.
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Foto van de maand
Timoty Van Waeleghem uit de Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke zond ons
deze prachtige foto van twee charmante zeehondjes die zich op een Koksijdse
golfbreker bijna volmaakt synchronisch aan een elegant nummertje “brislamballet” wagen… Werkelijk een mooi beeld waarmee Timoty een prijzenpakket in
de wacht sleept. Proficiat!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk 10 juni.
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn. Bekijk de andere inzendingen op www.koksijde.be

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance 112
Verantwoordelijke uitgever: college van
burgemeester en schepenen schepen van Communicatie Frederic Devos
Eindredactie: diensthoofd Communicatie,
Onthaal & Protocol: Ilse Chamon
Hoofdredactie: Jan Huyghe
Redactie: diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda: Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro op
rek. 091-0175000-41 van het
gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303,
8670 Koksijde, met vermelding
“Abonnement Tij-dingen - juni tot
december”

Coverfoto: Daniël De Kievith
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Dokters
weekendwacht Koksijde Sint-Idesbald: 058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke Wulpen: 058 51 78 68
Deze nummers verbinden u
automatisch door met een dokter van
dienst. Wachtdiensten lopen tijdens
weekends (za 8 u. tot en met ma 8 u.)
en officiële feestdagen (8 u ‘s ochtends
tot en met volgende dag 8 u.)

Gemeente info

Apotheken

Gemeentehuis

Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.) U vindt een
lijst op internet: www.apotheek.be
Per telefoon:
9 - 22 u.: telefonische wachtdienst
0900 10 500
22 - 9 u.: bel de politie
058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst
voor de gemeenten Veurne, Koksijde en
De Panne.

Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be

Voor meer info over de gemeente
Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden u door met de
dienst die u verlangt.
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Inhoud

Vernieuwd parkeerbeleid
De gemeente opteert duidelijk voor
kortparkeren in de centra. Voorzitter
Freddy Beun van het Autonoom
Gemeentebedrijf verstrekt nadere
toelichting over het nieuw parkeerbeleid.

8-9
Tien jaar c.c.
CasinoKoksijde
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Bestuur
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Garnaalfeest
Het laatste weekend van juni is in onze
gemeente traditioneel voorbehouden voor
het grote Oostduinkerkse Garnaalfeest!
Het wordt het 60ste garnaalfestijn op rij:
diamant!

31

Snippers uit de gemeenteraad
De burgemeester aan het woord
Openbare werken: een stand van zaken
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Cultuur
Overzichtstentoonstelling fotografie Marc
Lagrange
Zomerse kunstoptredens
Vijfde editie van Koksijde Latin Club
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KVV Coxyde heeft geschiedenis
geschreven! Na een eerste seizoen in 4de
nationale stoot blauwwit na een zowel
spannend als tragisch voetbalseizoen door
naar 3de nationale. Een triomfantelijke
hommage in het midden van dit nummer!
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KVVC naar 3de nationale!
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In september start de ploeg van het Casino
zijn tiende cultuurseizoen! Tien jaar
gefascineerd door cultuur! Het programma
voor dit feestelijk jubileumseizoen ziet er
veelbelovend uit!
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Daguitstappen de dienst Toerisme
32
Opendeur centrum voor blindengeleidehonden 36
Evenementen
38-43
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Gemeente Bestuur

Snippers uit de gemeenteraad van 20 april
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. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij
anders vermeld.

1. Aankopen
- Huisvuilzakken – Nodig om voldoende
huisvuilzakken in stock te hebben
tot einde 2009. Raming 50.000 euro.
Unaniem.
- Zitmaaier – Aankoop van een tweede
zitmaaier met opvangsysteem omdat het
te onderhouden groenareaal bestendig in
omvang toeneemt. Raming: 47.556 euro.
Unaniem.
- Kruisen – Nieuwe voorraad kruisen voor
de gemeentelijke begraafplaatsen. Raming
8.470 euro. Unaniem.
- Klaptafels en stoelen - Uitbreiding
van het bestaande meubilair van c.c.
CasinoKoksijde. Raming 7.500 euro.
Unaniem.

2. Projecten
- MER Golf – Burgemeester Marc Vanden
Bussche deelde mee dat het Milieu
Effecten Rapport (MER) van het project
Golf ter Hille zonder opmerkingen definitief
is goedgekeurd. Dat betekent dat de
bouwaanvraag kan ingediend worden en
over een aantal maanden kan afgeleverd
worden. Er wordt verwacht dat de werken
aldus in het najaar kunnen starten.
- Rooien bomen Koninginnelaan –
De nieuwe busverbinding in SintIdesbald volgt de Koninginnelaan. Door
de dichte inplanting van hoogstammige
bomen aldaar bestaan er bijna geen
uitwijkmogelijkheden voor voertuigen. Uit
veiligheidsoverwegingen is het daarom
nodig de betreffende bomen te rooien.
Raming 9.335 euro. Unaniem.
- Dak tribune KVVC - De schade aan de
hoofdtribune van KVVC werd veroorzaakt
door een serieuze storm in de maand
februari. De herstelling moet voor de start
van het nieuwe voetbalseizoen uitgevoerd
worden. Raming 15.000 euro. Unaniem.
4

- Maaien wegbermen - Maaien van de
gemeentelijke wegbermen tussen 15 mei
en 15 juli. Raming: 70.808 euro. Unaniem.
- C.c. Taf Wallet – C.c. Taf Wallet is
eindelijk beschermd als monument.
Het gebouw dient dringend hersteld en
gerestaureerd waarvoor een architect
noodzakelijk is. De restauratie omvat:
alle dakwerken, alle buitenschrijnwerken,
buitenschilderwerken en kleine, interne
verbouwingswerken. Raming architecturale
opdracht 123.966 euro. Unaniem.
- Gemeenteschool Oostduinkerke –
Er zullen akoestische panelen worden
aangebracht aan het betonnen plafond van
de refter. Raming 17.000 euro. Unaniem.
- Vervangen OV-palen - In het kader
van de geplande renovatie van de
H.Consciencelaan en omgeving worden de
OV-palen vervangen. Raming 13.268 euro.
Unaniem.
- LS/OV-net - In de Hutstraat en
E.Tytgatstraat wordt het LS/OV-net
ondergronds geplaatst. Raming 35.798
euzo. Unaniem.
- Vissershuisje Nys-Vermoote – De
eerste fase van de restauratie van het
huisje Nys kan aanbesteed worden.
Het gaat om de ruwbouwwerken. Het
totaalproject behelst de inrichting van het
huisje als museum. Raming eerste fase
150.115 euro. Unaniem.
- Openluchtzwembad - Gezien het
openluchtzwembad van Oostduinkerke
op de ontwerplijst van te beschermen
monument is geplaatst, dient een nieuwe
procedure te worden opgestart voor de
aanstelling van een ontwerper. Raming
225.000 euro. Op vraag van raadslid
Freddy Beun werd aanvaard om in het
bestek het bedrag van de werken te
voorzien op 2,5 miljoen euro zonder de
erelonen en andere kosten. De CD&V

onthield zich.
- Heraanleg Rozenlaan + kruispunt
Zandmannetjesweg – Vanaf de Leopold
II-laan tot de Dahlialaan. Vernieuwing in
asfalt, greppels en grasbermen. Raming
408.440 euro. Unaniem.
- Heraanleg Westhoekstraat – Raming
65.851 euro. Unaniem.
- Pastorie Sint-Niklaaskerk - Heraanleg
terras en paadjes. Raming 16.798 euro.
Unaniem.
- Koningstraat - Versteviging van de
bodem en talud van gracht met houten
beplanking en riettegels. Raming 29.618
euro. Unaniem.
- Schuur Ten Bogaerde – Er wordt een
architect aangesteld voor het verbouwen
van de schuur van Ten Bogaerde tot
polyvalente ruimte voor tentoonstellingen,
culturele activiteiten en congressen.
Raming (voor de architect) 150.000 euro.
Unaniem.

3. Varia
- Snelheid – In de Koksijdesteenweg,
tussen Koksijde-dorp en Oostduinkerkedorp, zal men uit veiligheidsoverwegingen
voortaan niet sneller dan 50 km/g mogen
rijden, gelet op het inrichten van een
geregelde buslijn met halteplaats op de
rijweg. Unaniem.
- Eervol ontslag – Aan Luc Dupont,
vast benoemd onderwijzer van de
gemeenteschool Koksijde, is per 1 oktober
2009 eervol ontslag verleend wegens
het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd.
- Brandweer Oostduinkerke– Gregory
Declerck (33) is aangesteld als stagiairbrandweerman. Aan brandwachten Roland
Dorné (40 jaar dienst) en Roger Debruyne
(30 jaar dienst) werd eervol ontslag
verleend.

Interview met de burgemeester

De burgemeester aan het woord over
voetbal, 10 jaar Casino en veel meer…
Tij-dingen: “KVVC speelde
kampioen in vierde klasse.
Als burgemeester van
Koksijde bent u zeker en
vast trots op de prestaties
van de voetbalploeg?”
Burgemeester: “Absoluut!
Het is een historische
gebeurtenis. Nog nooit eerder
schopte Koksijde het tot derde
nationale. Iets wat trouwens
geen enkele ploeg uit de streek
ooit heeft waargemaakt. Je
moet al naar Oostende en
Torhout trekken om voetbal
in de hogere klassen van de
Belgische competitie te zien.
Koksijde is door deze prestatie
ongetwijfeld DE voetbalploeg
van de Westhoek geworden.
Daar zijn we natuurlijk zeer blij
om!”
T-d: “Er zijn veranderingen
op til voor de Koksijdse
voetbalinfrastructuur. Om
welke veranderingen gaat
het precies?”
Burgemeester: “Het
gemeentebestuur gaat dus
bijkomende inspanningen doen
wat infrastructuur betreft.
Er zal een architectenbureau
aangesteld worden om een
zittribune en een vernieuwd
voetbalterrein met kunstgras
aan te leggen. Dat is een
dubbele opdracht waar het
bureau zich zal moeten over
buigen. Dit moet natuurlijk
uitgevoerd worden binnen
het vooropgestelde budget
van 1,5 miljoen euro. Volgens
het gemeentebestuur goed
besteed geld want de tribune
is ondertussen ook al 30 jaar
oud en dus dringend aan
vernieuwing toe!”
T-d: “Wat zijn de ultieme
ambities met KVVC?”
Burgemeester: “Wij dromen
van een match Club BruggeKVVC in eerste nationale. Geen
oefenwedstrijden dus, maar een
echte competitiematch (lacht).
En ja…dan supporteren we
natuurlijk voor Koksijde!”
T-d: “Nu iets anders, ook
de cultuurliefhebbers
kunnen feestvieren want
c.c. CasinoKoksijde bestaat

10 jaar. Ook daar bent u
waarschijnlijk zeer blij
mee?”
Burgemeester: “Ja, zeker!
We zijn inderdaad klaar om
10 jaar c.c. CasinoKoksijde te
vieren. Het programma voor
komend seizoen zal ook op
deze heuglijke gebeurtenis
inspelen. Op 1 januari 2010 is
het exact 10 jaar geleden dat
het c.c. CasinoKoksijde zijn
deuren opende. De historische
opening vond namelijk plaats
op 1 januari 2000 en viel samen
met de viering van het nieuwe
millennium. De opening zit voor
mij nog vers in het geheugen.”
T-d: “Gaat u soms zelf een
voorstelling bijwonen in
c.c.CasinoKoksijde?”
Burgemeester: “Ik ga af en
toe wel eens naar het Casino
en kan daar echt van genieten.
Jammer genoeg doe ik dat veel
te weinig wegens… tijdsgebrek.
Echt jammer!”
T-d: “In juni vinden de
Garnaalfeesten plaats,
ook dat is iets waar
u waarschijnlijk naar
uitkijkt?”
Burgemeester: “De
Garnaalfeesten zijn dus
uiteraard de opener van
het nieuwe toeristische
seizoen, samen met de
Airshow. De Garnaalfeesten
zijn voor Oostduinkerke een
echt volksfeest dat dit jaar
trouwens samenvalt met de
zeewijding. We hebben dit
laten samenvallen omdat de
zeewijding ook een oude traditie
is. Tijdens deze evenementen
willen we onze tradities in de
kijker zetten. Oostduinkerke
heeft een lange en interessante
traditie van zowel strandvisserij
als paardenvisserij. We zijn daar
bijzonder trots op en willen dan
ook een ode brengen aan de
vele strand- en paardenvissers
die onze gemeente rijk is.”
T-d: “ Welke festiviteiten
mogen we zeker niet
missen?”
Burgemeester: “Niet te missen
is natuurlijk de verkiezing van
Mieke Garnaal (lacht) en de
prachtige garnaalstoet. De stoet

is elk jaar een topper. Dit jaar
kunt u ook onze mooie K-wagen
in de garnaalstoet bewonderen.
Allen gaan kijken dus!”
T-d: “Koksijde wordt
opnieuw het decor van
een Vlaamse productie. De
gloednieuwe telenovelle
David zal zich namelijk
afspelen in onze gemeente.
Van wie kwam het initiatief
om David in Koksijde te
filmen?”
Burgemeester: “Het is het
initiatief van onze ereburger
Erwin Provoost, die onder
andere ook Windkracht
10 regisseerde . Voor de
telenovelle David heeft hij
opnieuw aan Koksijde gedacht
als decor. Door het harde
werk van onder meer Luc
Deltombe, voorzitter van de
gemeenteraad, kwamen we
bijna meteen tot een akkoord.
De gemeente sponsort de serie
met 200 000 euro en dat is
David meer dan waard. Dat
weten we uit ervaring met
Windkracht 10.”
T-d: “Wat is de meerwaarde
precies voor Koksijde?”

Burgemeester: “We hebben
al ervaring met Windkracht
10. Dat heeft toen een enorme
hype teweeg gebracht. We
vermoeden en hopen dat de
hype rond David nog groter
wordt. De serie zal namelijk een
jaar lang elke weekdag op tv te
zien zijn met herhalingen in het
weekend. Voor de gemeente
is de return dus onschatbaar.
We gaan ook verschillende
activiteiten koppelen aan de
serie. Zo zullen we David–
wandelingen maken die fans
langs de locaties van serie
zullen leiden. De locaties zullen
trouwens zeer herkenbaar
zijn. Zo zullen de kijkers onder
andere Ten Bogaerde, Villa
Belvédère en het vroegere
gemeentehuis in Oostduinkerke
kunnen bewonderen. De
opnames starten half juni.
T-d: “Wilt u nog iets kwijt
aan de inwoners van
Koksijde?”
Burgemeester: “Vanaf
september zullen we dus
elke avond aan de tv moeten
gekluisterd zitten om naar
David te kijken. Tenzij er
voetbal is natuurlijk (lacht)!”
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Gemeente Prijs

OTO valt in de prijzen:
“Snoepvolk” wint twee Gouden Meeuwen
De twee nominaties die OTO had verkregen voor hun
jeugdproductie “Snoepvolk”, werden beide verzilverd
door een Gouden Meeuw. Een blijk van waardering
voor het jeugdtheater. Op 1 mei hield vzw Opendoek,
het overkoepelend orgaan van het amateurtheater in
Vlaanderen, hun jaarlijkse ontmoetingsdag. Hoogtepunt
van de dag was de uitreiking van de Gouden Meeuw,
een prijs die wordt uitgereikt voor de meest verdienstelijke
prestaties.
De jury kende 30 nominaties toe voor groepsprestaties,
individuele prestaties en voor deelfacetten (decor,
belichting,..) “Snoepvolk”, de jongerenproductie van het
Onafhankelijk Theater Oostduinkerke (OTO), had er twee
beet. Uiteindelijk werden 15 Gouden Meeuwen uitgereikt.
De enige groep die er twee in de wacht sleepte
was OTO. Een hart onder de riem voor de zeldzame
theatergroepen met jeugdwerking.
Mieke Ronsmans kreeg een Gouden Meeuw voor individuele
prestatie als regisseur en de tweede trofee was voor de volledige
groep (acteurs, bestuur, techniek..)

Juryverslag
Snoepvolk was een project van en door zes acteurs en
een technicus tussen 15 en 17 jaar. Negen maanden lang
werkten zij aan dit creatieve theaterstuk in al zijn vormen:
bewegingstheater, muziektheater, danstheater, circus en enige
vorm van teksttheater.
Het juryverslag vermeldde: “een schitterende voorstelling. Laat
jongeren maar improviseren en creatief zijn, maar zet er net
zoals hier een goede coach naast. Zo krijg je echt, eerlijk, fris en
leuk theater. Het was een krachtige productie van hoog artistiek
niveau.”
OTO is niet aan zijn proefstuk toe als het op prijzen aankomt.
“Snoepvolk” werd vorig jaar geselecteerd om deel te nemen
aan het Landjuweelfestival als jongerenproductie. Door de
huidige productie “Bloedbruiloft” kan de Oostduinkerkse
theatergroep zich bovendien provinciaal genomineerde noemen.
Het beste wat onze provincie te bieden heeft op het vlak van
amateurtheater kunt u nog bewonderen op 5 september 2009 in
c.c. CasinoKoksijde. “Snoepvolk” zelf wordt niet meer hernomen.
Info en tickets: 058 53 29 99 of reservatie@hetbedrijf.be

Oefenbeurten verkiezingen
Op zondag 7 juni vinden de vijfjaarlijkse verkiezingen voor
het Vlaams parlement en het Europees parlement plaats. Alle
stemgerechtigden zijn verplicht deel te nemen. Het Vlaams
parlement telt 118 leden. Daarvan mag onze provincie er 22
kiezen (en 16 opvolgers). Het Europees parlement telt 736
leden. Daarvan komen er 22 uit België, waarvan er 13 door
Vlaanderen gekozen worden (en 8 opvolgers).
De kiezers van het kanton Veurne (gemeenten Veurne,
Koksijde, De Panne en Alveringem) stemmen opnieuw
elektronisch. Het gemeentebestuur biedt hiervoor oefenbeurten
aan. Ze vinden plaats in het gemeentehuis (Zeelaan 303) bij
de balie van de dienst Burgerzaken, tijdens de diensturen
(van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u.) tot 3 juni. Het
gemeentepersoneel biedt daarbij individuele begeleiding.
Meer info: website verkiezingen FOD Binnenlandse Zaken www.verkiezingen.fgov.be
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Regio Bedrijvencentrum

Bedrijvencentrum Westhoek:
van starter tot doorgroeier!
Broedt u op het ei om een eigen zaak, een eigen onderneming te beginnen? Maar worstelt u met zoveel vragen
op het vlak van administratie, organisatie en locatie dat u vaak het bos door de bomen niet meer ziet? Dan kan
het bedrijvencentrum u mogelijks helpen om van uw droom toch werkelijkheid te maken. Voor onze regio is er het
Bedrijvencentrum Westhoek op het Industrieterrein I in Veurne. Directeur Guido Hoste stond er ons te woord.

Directeur Guido Hoste:
“Het bedrijvencentrum wil in de eerste
plaats de opstart begeleiden: het
startende of groeiende bedrijf heeft de
mogelijkheid mits vergoeding over een
moderne en functionele bedrijfsruimte te
beschikken aan zeer soepele voorwaarden.
Die ruimte omvat gebouwen, ruime
parking, ontvangstruimte, vergaderzaal,
bar met keuken en andere faciliteiten.
De gemiddelde verblijfsperiode in een
bedrijvencentrum bedraagt minder dan 2
jaar. Daarnaast krijgt de starter een pakket
algemene dienstverlening, zoals een
centrale receptie, telefoonpermanentie,
fax- en kopieservice, postbedeling en
dergelijke. Daarnaast kan het bedrijf ook
rekenen op een neutrale adviesverlening,
inbegrepen in de kostprijs.”
Het bedrijvencentrum in Veurne beschikt
over 4 kantoorruimten en 8 ateliers. Die
accommodatie laat de jonge starter toe
belangrijke besparingen te realiseren
in hun opstart- en werkingskosten. Zo
kunnen ze zich optimaal concentreren op
de productie, de verkoop en de promotie.

Nieuwe Europese middelen
Nieuw sinds 2009 is dat in het kader van
het Europees TEN-project (Transmanche
Enterprise Network) de starter die
instapt in het begeleidingstraject van
één kalenderjaar gedurende 4 maanden
een tussenkomst van 400 euro (excl.
BTW) per maand krijgt in de huurprijs
van een kantoor of atelier, alsook een
voucherboek waarmee hij een beroep kan
doen op diverse organisaties binnen de
begeleidingspool. Het Bedrijvencentrum
begeleidt dan de starter gedurende het
eerste jaar op vier vaste momenten tijdens
een evaluatiegesprek.

Doorgangsgebouwen
Guido Hoste: “Het bedrijvencentrum
doet ook aan trajectbegeleiding van
starter tot doorgroeier. Om de wat
grotere bedrijven te huisvesten bestaan
er doorgangsgebouwen in Poperinge,
Ieper, Diksmuide, en binnenkort ook in
Veurne. Hier behoort enkel verhuur en
elementaire administratieve ondersteuning

z

Directeur Guido Hoste van het Bedrijvencentrum
Westhoek: “Een bedrijvencentrum geeft startende
bedrijven optimale kansen in hun ondernemingsproject.”

Wij zoeken nog een kapitein!

tot de mogelijkheden. Uiteindelijk
blijven de ondernemers, –ook al zijn zij
gevestigd in het bedrijvencentrum-, zelf
verantwoordelijk voor het welslagen van
hun zaak.”
In elk geval, de deur staat altijd open
voor iedereen op zoek naar advies of
bemiddeling, zoals het bekomen van een
ondernemingsnummer, tussenkomsten
van overheidsdiensten, verhuur van
vergaderruimte voor bijeenkomsten en
bedrijfsinterne opleidingsprogramma’s.
Meer info: Guido Hoste, Bedrijvencentrum Veurne,

Iets voor jou? Word onthaalouder!

Ondernemingenstraat 3 in Veurne (T 058 31 06 31,
GSM 0473 65 06 09, E guido.hoste@bcwesthoek.be.
Meer info: dienstverantwoordelijke Nathalie Leleu,
Leopold II-laan 4 in Oostduinkerke, T 058 51 80 74,
(zitdag op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag) of www.ikwordonthaalouder.be.
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Freddy Beun zet nieuw parkeerbeleid
nog eens extra in de kijker
Om het nieuwe parkeerbeleid te verduidelijken en enkele ongelukkige foutjes uit de vorige editie van Tij-dingen recht te
zetten, onderstreept Freddy Beun, afgevaardigd bestuurder van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde nog eens de
belangrijkste wijzigingen.
Tij-dingen: ”Wat zijn de
algemene wijzigingen
die zowel voor Koksijde,
Oostduinkerke als SintIdesbald van toepassing
zijn?”
Freddy Beun: “In alle
deelgemeenten kunnen de
mensen genieten van een half
uur gratis parkeergelegenheid,
terwijl dat vroeger slechts
een kwartier was. Een tweede
belangrijke zaak is dat
andersvaliden nergens moeten
betalen in onze gemeente. Ten
derde wordt er een systeem
ingevoerd waardoor ook
langparkeren mogelijk wordt,
vroeger kon je enkel voor korte
tijd betalend parkeren.”

twee uur kan parkeren mits de
prijs van 1 euro per uur. Deze
groene zone bestond al, maar
werd in de Leopold II-laan
uitgebreid tot de Bruggestraat.
Voor de rest wordt de groene
zone behouden zoals ze was en
loopt ze jaarlijks van 1 april tot
30 september. Verder beschikt
Oostduinkerke ook over een
rode zone waar men in de
maanden juli en augustus kan
parkeren voor 5 euro per dag
en 20 euro per week. De rode
zone beslaat het IJslandplein,
het Europaplein, een stuk van
de Biedenkopflaan en een
stukje van de Astridlaan.

dag kunnen parkeren aan
een relatief goedkoop tarief
namelijk 5 euro per dag of 20
euro per week.”
T-d: ”We gaan even dieper
in op de deelgemeenten.
Wat zijn de wijzigingen
voor Sint-Idesbald?”
Freddy Beun: ”Wel, in SintIdesbald verandert er niks.
De groene betaalzone loopt
jaarlijks van 1 april tot 30
september en blijft zoals ze
was. Ze bestaat uit een stuk
van het George Grardplein,
een stuk van de Oostendelaan,
de H. Christiaenlaan en de
Strandlaan.

T-d: ”Zijn er ook belangrijke
wijzigingen voor KoksijdeBad?”
Freddy Beun: ”De groene
zone daar is dezelfde als
in het verleden, mits een
kleine uitbreiding ter hoogte
van de Albert Bliecklaan en

T-d: ”Welke veranderingen
zijn er in Oostduinkerke
gebeurd?”
Freddy Beun: ”In
Oostduinkerke hebben we
twee zones. Een eerste is de
groene zone waar je maximaal

T-d: “Wat houdt lang
parkeren juist in?”
Freddy Beun: ”Dit betekent
dat mensen –in bepaalde
zones, verschillend per
deelgemeente-, een hele

in de Zeelaan tot aan de
Coosemanslaan. De rode zone
is ongewijzigd gebleven. In
de gele zone is lang parkeren
vanaf nu mogelijk voor vijf
euro per dag, vroeger was dat
3 euro. Deze wijziging is
doorgevoerd om het betalend

Freddy Beun, afgevaardigd beheerder
van het Autonoom Gemeente Bedrijf.
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op zichzelf is ongewijzigd
gebleven, ze bestaat nog altijd
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Albertplein, het Zouavenplein
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belangrijkste wijziging is de
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september.

Zone II (groene zone),
max. 2 uur: 0,25 euro/15 min. en
1 euro per uur
Astridlaan

Leopold II Laan

at

ra
rst

GRATIS
GRATUIT
GRATIS

ew

Strandlaan

Jacquetlaan

nn

T-d: ”Kunt u de
bevolking nog een korte
duiding geven bij de
handelaarskaarten en
bewonerskaarten die geldig
zijn in Koksijde-bad?”
Freddy Beun: “De
handelaarskaarten zijn een
nieuw initiatief en gelden
specifiek voor Koksijde-bad
(niet voor Oostduinkerke en
Sint-Idesbald). Eén Koksijdse
handelszaak kan maximaal
twee handelaarskaarten per
zaak aankopen voor de prijs

Zone II (groene zone), max. 2 uur:
0,25 euro/15 min. en 1 euro per uur

van 25 euro per stuk. Het
systeem van bewonerskaarten
werd niet gewijzigd. Belangrijk
is wel dat handelaars en
bewoners met deze kaarten
niet kunnen parkeren in de
groene zone.”
T-d: ”Heeft u tot slot nog
een goede tip voor de
bevolking van Koksijde?”
Freddy Beun: ”Ja, Koksijdebad heeft nog een groot
supplementair voordeel. De
mensen die aankopen doen

in Koksijde-Bad kunnen ook
parkeren in de ondergrondse
en bewaakte parking van het
gemeentehuis onder het c.c.
CasinoKoksijde. Daar kunt
u maar liefst 45 minuten
gratis parkeren. Ik hoop
dat we met dit gewijzigde
parkeerbeleid tegemoet
komen aan de wensen van
handelaars, inwoners, tweede
residenten en bezoekers want
een vlotte toegankelijkheid
tot de handelscentra is toch
primordiaal.”

Schenking aan Sociaal Huis
Het Sociaal Huis (OCMW) kreeg een schenking aangeboden.
Het betreft een ingekaderd stilleven van een schaal met fruit
op een tafel (40 bij 30 cm) door van Jan Van Looy (18821971), naar wie in Sint-Idesbald een straat genoemd is. In
zitting van 12 februari besliste de OCMW-raad om de schenking
te aanvaarden, en te verkopen om de opbrengst aan te
wenden voor minderbedeelden. Dat was immers de wens van
de schenker. In die zin besloot de OCMW-raad om met de
opbrengst van de verkoop van het schilderij een extraatje te
geven bij de kerstpakketten die jaarlijks gegeven worden aan
mensen die het financieel moeilijk hebben.
Geïnteresseerde kopers zijn welkom om het schilderij
te bezichtigen in het Sociaal Huis, Leopold II-laan 2 in
Oostduinkerke.
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Beleven Onderwijs

Chiara van de gemeenteschool
volgt in Kreta les via het internet!
De gemeenteschool van Oostduinkerke heeft een primeur op zak! Ze verstrekt via het internet dagelijks onderricht aan
Chiara Gargiulo uit het derde leerjaar die tijdens de paasvakantie met haar ouders naar Kreta verhuisde. Midden in het
schooljaar dus. Dat zorgde voor een probleem want Chiara kent niet genoeg Grieks om de lessen in een Kretenzische
school te volgen. Maar het internet zorgde voor een oplossing!
Chiara Gargiulo is leerlinge aan
de gemeentelijke basisschool van
Oostduinkerke. Maar in het derde
trimester is ze niet meer fysiek in de
Oostduinkerkse klas want omstreeks
Pasen ging ze met haar ouders op het
Griekse eiland Kreta wonen. Haar ouders
vonden in Kreta begrijpelijk geen lagere
school waar men in het Nederlands
les gaf. Hoe moest het verder? Ze is
immers leerplichtig en om over drie jaar
te kunnen aansluiten bij het middelbaar
onderwijs moet ze toch slagen in het
zesde leerjaar van het basisonderwijs!?
Daarom vroegen haar ouders directeur
Steven Maes en de leerkrachten van
de Oostduinkerkse gemeenteschool
of Chiara via het internet de lessen
mocht blijven volgen samen met haar
voormalige klasgenootjes. De directeur
en de leerkrachten vonden dit een mooie
uitdaging. Maar hoe moet je zo’n project
realiseren?
Directeur Steven Maes: “Sinds
twee jaar zijn de klassen van de
gemeenteschool Oostduinkerke uitgerust
met digitale schoolborden die verbonden
zijn met een computer en dus ook met
het internet. Met een beamer wordt
alles op het bord geprojecteerd. Een
gespecialiseerde firma monteerde
naast de beamer een camera met
hoge resolutie en een microfoon die
via het internet verbonden zijn met
de laptop van Chiara in Kreta. Daar
kan ze in video-conferentie aanloggen
en met haar joystick de camera
aansturen. Ze kan het hele bord zien of
focussen op een onderdeel ervan. De
leerkracht projecteert de handboeken
en werkblaadjes op het bord en zo kan

De leerlingen spelen poppenspel en Chiara bekijkt dit vanuit Kreta zoals zichtbaar op het digitale bord..!

Chiara aan de lessen deelnemen in het
verre Kreta.”
ICT-verantwoordelijke Luk Kinoo:
“Chiara kan ook de klassikale verbetering
en nabespreking volgen. Ook extra-taken
worden via e-mail doorgestuurd. Bij de
camera hangt ook een luidspreker. Zo kan
ze vragen stellen als ze iets niet begrijpt.
De proefwerken zal ze telkens komen
afleggen net voor de kerst –en grote
vakantie. Zo kunnen haar ouders nagaan
of de leerstof al dan niet beheerst is. Op
het eind van het zesde leerjaar zal Chiara
eindproeven komen afleggen om zo het

getuigschrift lager onderwijs te behalen.
Daarmee kan ze dan verder studeren (in
het Nederlands) op de Europese school in
Kreta.”
Dit is wel een bijzondere internettoepassing van de Oostduinkerkse
gemeenteschool! Met deze manier van
werken bouwt de school ook know-how
op die eventueel later kan gebruikt
worden om zieke kinderen of kinderen
die om één of andere reden niet naar
school kunnen gaan thuis te begeleiden.
Moderne technologie op een creatieve
manier gebruikt!

“Voor nu en nog heel lang”: een successtory
Alle 7-jarigen in de gemeente Koksijde
kregen bij een bezoekje aan de bieb
gratis het boek “Voor nu en nog heel
lang”. De bieb heeft in totaal 201
dergelijke boeken uitgedeeld: aan 129
kinderen die al lid van de bieb zijn, en
aan 72 kinderen die voor het eerst de
bieb bezochten.
“Voor nu en nog heel lang” is een
verrukkelijk boek. Het is prachtig
10

uitgegeven met een harde kaft op mooi
papier, mét een leeslintje en vooral:
bijna 260 bladzijden lang prachtige
verhalen om zelf te lezen.
De bieb hoopt dat alle kinderen
veel plezier aan het boekje beleven.
Eens het uit is kunnen ze in de bieb
terecht om nog veel meer spannende,
grappige, leerrijke, kleurrijke en andere
boeken te lenen. Gratis!

Beleven Casino

Tien jaar c.c. CasinoKoksijde
Tien jaar gefascineerd door cultuur!
In september start de ploeg van het Casino aan z’n tiende cultuurseizoen. En daar hoort natuurlijk een gloednieuwe
brochure bij. Die werd op zaterdag 30 mei aan het cultuurminnend publiek op feestelijke wijze voorgesteld, met een
gratis concert van Klezmic Zirkus erbovenop. Begin juni valt de seizoensbrochure 2009-2010 bij elke inwoner in de bus.
Het programma ziet er veelbelovend uit.
Seizoensopener is Compagnie Cecilia &
Johan Heldenberg met “The Broken Circle
Breakdown featuring The Cover-Ups of
Alabama”. Het stuk is een combinatie van
theater aangevuld met live countrymuziek.
Dansliefhebbers kunnen zich weer
opmaken voor een goed gevuld seizoen.
Naast eigen voorstellingen (Arco Renz,
Paserelle, Helmut Van den Meersschaut
en Cie un Loup pour l’Homme) gaan c.c.
CasinoKoksijde ook weer met de bus op
stap. De samenwerking met Théâtre Le
Bateau Feu, het Concertgebouw Brugge
en de Kortrijkse Schouwburg wordt
verdergezet.
Voor veel mensen is muziek een even
wezenlijk onderdeel van het leven. Komend
seizoen is er Living Roots waarin de top van
de Belgische pop- en rockscene hun helden
eren. Norwegian Tapas verzamelt jong
Noors talent, Sioen brengt z’n veelbejubeld
“Calling Up Soweto” geruggensteund door
(Zuid-)Afrikaanse muzikanten, Raquel
Tavarez brengt fado van de nieuwe
generatie, Guido Belcanto trekt opnieuw
Vlaanderen rond met een héél groot
Decap-orgel.
Het grote succes van het kerstconcert in
de Sint-Pieterskerk verdient een opvolger.
Capella de la Torre brengt vrolijke
opzwepende mediterrane kerstmuziek
uit de renaissance. De andere klassieke
concerten vinden zoals steeds plaats in
Abdijhoeve Ten Bogaerde. Dimitri Verhulst
en het Ensor Strijkkwartet brengen een
project rond Haydn, Koksijdenaar Dimitri
Baeteman is er ook opnieuw bij en het
Kryptos Quartet sluit de rij af.
Wie van humor houdt, wacht een druk jaar.
Gunter Lamoot is een softie geworden.
Humorologie toert! Trekt Vlaanderen rond
met jong talent, Raf Coppens ergert zich
–gelukkig maar- aan alles en nog wat en
Kommil Foo doet iets met wolven. Verder
nog Begijn Le Bleu en de Nederlandse
Katinka Polderman.
Theaterliefhebbers zullen dit seizoen ook
allerminst ontgoocheld zijn. De Koe en De
Tijd zijn vaste waarden. Lazarus brengt
hilarisch theater over twee kantoorklerken
die alles willen leren over alles. De Keuns
(met Koen De Ruyck en Veurnaar Wouter
Bruneel) brengen de productie Dooddoener.
’t Arsenaal en Lodewijk/Louis brengen dan

weer een tekst van Hugo Claus vol zwarte
humor. Zowel Fred Delfgaauw als Ensemble
Leporello hebben intussen –en terecht–
ook hun vaste fans. Het Ongerijmde kan
met Jelle Decleir, Kader Gürbuz, Danny en
Machteld Timmermans rekenen op een cast
om u tegen te zeggen. Ze brengen een
Griekse tragedie vol emoties.
Verder is er nog circus (Les 7 doigts de
la main en Cie Todovia)en JazzLab Series
(Sam Vloemans-Bord du Nord, Bender
Banjax, Yves Peeters Group en Hijaz).
Er is voor elke leeftijd wel een geschikte
voorstelling. Op grote vraag komt Theater
Lejo (4+) terug met z’n betoverende
handenspel. Nog voor de allerkleinsten
is er 4Hoog. Dit kindertheatergezelschap
brengt pakkend, speels en helder theater
dat kleine en grote mensen fascineert.
Kopergietery en Dschungel Wien brengen

een musical over “een meisje” voor
iedereen vanaf 6 jaar. Ensemble Leporello
brengt spitant familietheater naar verhalen
van Toon Tellegen en Kollektief D&A brengt
een theatersprookje over een zwartje dat
witje heet, voor iedereen vanaf 8 jaar.
Twee matineevoorstellingen dit seizoen:
Eddy et les Vedettes brengen Franse
chansons van o.a. Adamo, Bécaud, George
Brassens, Dalida… Jef Demedts brengt dan
weer een monoloog over Pablo Picasso,
een persvers genie. De voorstelling werpt
een onthullende blik op heldere en duistere
passages in Picasso’s levensreis.
Cultuur op een “billekarre”, het kan! In
mei 2010. Hoe en wat en waarom enz…
verneemt u later. De Zeekaravaan is een
project op locatie. Uniek, dat is het minste
wat je ervan kan zeggen.

Balie c.c. CasinoKoksijde verhuist tijdelijk
Het bespreekbureau van het cultureel centrum verhuist voor een korte periode
naar de Willem Elsschotzaal op de 1ste verdieping van de bibliotheek. In de
foyer en feestzaal worden grote werken uitgevoerd, waardoor de baliedienst
genoodzaakt is even te verhuizen om dezelfde service te kunnen garanderen.
Daardoor ook zal het bespreekbureau gesloten zijn op woensdag 3 en donderdag
4 juni. Vanaf vrijdag 5 juni kan men dan in de Willem Elsschotzaal terecht voor
alle info over het c.c. CasinoKoksijde. Telefoonnummer en emailadres blijven
ongewijzigd.
De start van de verkoop voor het nieuwe cultureel seizoen zal dus ook daar
plaatsvinden. Men probeert de overlast tot een minimum te beperken.
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Gemeente Infrastructuur

Openbare werken: een stand van zaken
Koninklijke Baan: spoorwerken
en fietspaden
SPOORWERKEN
Vanaf 14 september start de VVM De Lijn
met de spoorvervanging in zone 2 (tussen
centrum Sint-Idesbald en Ster der Zee).
Eerst met de vervanging van de sporen
aan de noordzijde (tot eind oktober),
en vanaf 1 november aan de zuidzijde.
Alle werkzaamheden van de VVM De Lijn
zouden tegen 15 december moeten klaar
zijn. In deze periode zal het kruispunt Ster
der Zee volledig afgesloten zijn.
De omleiding voor deze werken loopt als
volgt:
- voor het eerste deel (noordzijde) via de
Koninginnelaan en de Oostendelaan naar
de Koninklijke Baan
- voor het tweede deel (zuidzijde) via de
Oostendelaan en de Koninginnelaan naar
de Koninklijke Baan
De kant noord zal blijvend afgesloten zijn
gezien daar gestart worden met de aanleg
van de fietspaden (waarover meer op deze
bladzijde).
Op vraag van het gemeentebestuur
antwoordde directeur De Man van De
Lijn West-Vlaanderen dat in het najaar
ook de tramhaltes Sint-Idesbald, Ster
der Zee en Schipgat (tussen Koksijde en
Oostduinkerke) vernieuwd zullen worden.
Al deze haltes worden als toegankelijke
haltes gerealiseerd. De halte Ster der
Zee verschuift bovendien meer richting
kruispunt Ster der Zee.
Het agentschap Wegen en Verkeer WestVlaanderen zal in het najaar ook een
aantal haltes langs de nieuwe buslijn beter
inrichten.
INFOVERGADERING FIETSPADEN
N34 - Koninklijke Baan
Op woensdag 17 juni vindt om
18.30 u. in de theaterzaal van c.c.
CasinoKoksijde een infovergadering
plaats omwonenden en handelaars
over de werkzaamheden langs de
N34 die na de zomer starten. Dit is
een project van het gemeentebestuur
in samenwerking met de Vlaamse
Overheid (Agentschap Wegen en
Verkeer West-Vlaanderen). Op deze
infobijeenkomst zal gesproken worden
over: de inhoud van het project,
planning en concrete afspraken. De
planning die op deze infovergadering
zal meegedeeld worden, zal verschijnen
in het nummer van juli.
Het project omvat:
1. Langs de Koninklijke Baan (tussen
de Kursaallaan en grens met De
Panne):
- aanleg van fiets- en voetpaden
- beveiligingen van tramdoorsteken
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- op bepaalde plaatsen: aanleg van
DWA en RWA-riolering (DWA =
droogweerafvoer of afvalwaterafvoer /
RWA = regenwaterafvoer)
2. Langs de Koninklijke Baan (t.h.v.
kruispunt met de Gilles Scottlaan en
de Doornpanne):
- dit ligt wel op een andere plaats maar
zal ook uitgevoerd worden n.a.v. deze
werken
- herinrichting kruispunt met
verkeerslichten, fietspaden en nieuwe
tramhalte

Asfalteringswerken
De aannemer is gestart met de
voorbereidende werken voor
asfalteringswerken in volgende straten.
* In Koksijde een deel van de Dwarsstraat,
Honingklaverweg, Veldtijmweg, stukje
Wallecanstraat (tussen Pannelaan
en Honingklaverweg), stukje Jan
Pootlaan (tussen Pannelaan en de
Houtsaegerduinen), een deel van de
Dageraadstraat (tussen Strandlaan en
Marie-Joséstraat), en het resterende deel
van de Chanzylaan (tussen Klimoplaan en
Ter Duinenlaan), alsook in de Fuchsialaan
en de Capucijnenlaan.
* In Oostduinkerke de Hutstraat, E.
Tytgatstraat, Gaupinlaan (tussen de
Georgeslaan en de V. Lorentlaan) en
een stukje van de Witte Burg (tussen de
Leopold II-laan en Sint-Andréstraat).
In een aantal straten zijn de
nutsmaatschappijen nog bezig met
voorbereidende werkzaamheden.
Van zodra voldoende voorbereidingswerken
zijn uitgevoerd en het weer gunstig is,
zal de asfaltering gebeuren. Normaliter is
heel dit programma uitgevoerd tegen het
zomerreces.

Fietspaden Polderstraat
Het betreft de fietspaden vanaf de Prins
Boudewijnstraat tot aan de Noordzeedreef
ter hoogte van het Hannecartbos. Om
destijds een vergunning te bekomen voor
de aanleg van fietspaden werd door de
afdeling Natuur opgelegd dat die paden in
schelpenklei dienden aangelegd. Hiervoor
was de plaatsing van hoge borduren
noodzakelijk.
Omwille van de hoge borduren kan het
openbaar vervoer (bus) van dit traject geen
gebruik meer maken. Opnieuw na overleg
met de afdeling Natuur werd een akkoord
bekomen om de schelpenklei te verwijderen
(en te recupereren voor een ander doel in
onze gemeente), met vervanging van de
hoge borduren door overrijdbare borduren.
Planning: gezien de eerder aangelegde
riolering en fundering blijven liggen, zullen
deze werken minimale hinder veroorzaken
(totaal 40 werkdagen):
* Een eerste deel (noordkant) start
op 25 mei en eindigt op 26 juni. Het
betrokken gedeelte weg wordt afgesloten
tijdens de werkuren (van 8 tot 18 u.). ’s
Weekends en ’s avonds is de weg open van
Oostduinkerke-dorp richting Nieuwpoort.
* De planning van de zuidkant is afhankelijk
van de snelheid van de uitvoering van de
noordkant. Dit zal vermoedelijk pas in het
najaar gebeuren.
Dankzij deze werkzaamheden zal de
bus dit traject weer kunnen volgen. De
vroegere busstopplaatsen ter hoogte van
het Mariapark en de kerkhofwijk zullen dus
weer in dienst genomen worden.
1. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd op de
gemeentelijke website. Surf naar http://inwoner.koksijde.be
en klik op de link “wegenwerken”.
2. Er wordt op gewezen dat de tijdsaanduidingen in dit overzicht geen rekening houden met eventueel werkverlet door
slecht weer. De tijdsopgaven zijn dus relatief..!
Info dienst Patrimoniumbeheer: T 058 53 34 35.

Leven Milieu

Snoei uw taxushaag en
vecht mee tegen kanker!
Van de zomer verzamelt de gemeente zoals vorig jaar 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
tussen 15 junitot 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.

Doe de bioweek van 6 juni tot 14 juni
Roos Van Acker,
genieter

Doe de Bioweek.
bij jou in de buurt
6 > 14 juni ’09
Wat is bio? Biovlees ofVOOR
–groente
ALLE ACTIVITEITEN & INFO
NAAR WWW.BIOWEEK.BE
smaakt voller en rijker. SURF
Een
bioappel
wordt zonder synthetische pesticiden
geteeld en heeft op zijn eigen tempo
kunnen rijpen. Biotomaten krijgen
geen kunstmest. Varkens schurken
zich buiten in de modder. Biokippen
hebben genoeg ruimte om rond te

scharrelen en krijgen geen genetisch
gemanipuleerde maïs. Van biograan
maakt de bakker brood zonder
bewaarmiddelen en meelverbeteraars.
Kaas behoudt zijn eigen natuurlijke
romige kleur…
Waar kan je bio kopen?
De meeste supermarkten hebben
een rijk assortiment, steeds meer
bakkers bakken biobrood, en de
natuurvoedingswinkels hebben
zowat alles in bio. Op de markt
staat nu ook vaak een biokraam
en je kan ook op de bioboerderij
zelf terecht. Voor wie even geen
zin heeft om achter het fornuis te
staan, zijn er biorestaurants, ook met
meeneemgerechten. Surf naar www.
biotheek.be en vind alle bioadressen
in je buurt. Je kan ook wekelijks een
groentepakket afhalen.
Hoe herken ik bio?
Dankzij het Biogarantie®-label. Het
logo met de stempel vind je op zowat

alle bioproducten. Vaak gebruiken
winkelketens daarnaast nog een
eigen biomerk. Of zie je het woord
‘bio(logisch)’ op de verpakking.
Die term is wettelijk beschermd: hij
mag alleen voorkomen als het echt
om bio gaat. Alleen het Biogarantie®label verzekert je dat het echt bio is.
Zie www.biogarantie.be.
Wie controleert?
De wet legt tot op de centimeter vast
hoeveel ruimte een kip moet krijgen
voordat de boer de eieren als bio
mag verkopen. Officiële organisaties
controleren streng of alle regels
nageleefd worden. Zij mogen als enige
het Biogarantie®-label toekennen.
Ze sporen uiteraard nauwgezet
misbruiken op. Geen biolabel dus
voor melk die wordt vervoerd in een
tank die ook voor gewone melk wordt
gebruikt. Of voor brood met rozijnen
die niet biologisch zijn.
Meer info: mijnvraag@biotheek.be.
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Leven Milieu

Volg de tips van ecodriving
Inzameling geselecteerd
en bespaar brandstof!
huishoudelijk afval
Ecodriving is een nieuwe manier van autorijden, aangepast
aan de automotoren van vandaag. We rijden dan wel met een
wagen met alle nieuwe technologieën, maar we besturen hem
nog steeds alsof het wagen met een oude carburatormotor is.
Ecodriving gaat over defensief en anticiperend rijden, wat de
verkeersveiligheid verhoogt.
Wie de principes van ecodriving volgt, gebruikt zijn motor
efficiënt. Men rijdt rustiger en bovendien spaart men het milieu
én de portemonnee! Men bespaart gemiddeld 10% brandstof,
wat neerkomt op zo’n 150 euro per jaar. Sommige chauffeurs
besparen zelfs tot 30%! Ecodriving is dus ecologisch en
economisch autorijden.
1. Schakel tijdig naar een hogere versnelling. Schakelen
gebeurt best bij een toerental lager dan 2500 toeren bij
benzinemotoren en 2000 toeren bij dieselmotoren.
2. Rij zo veel mogelijk met een constante snelheid.
3. Volg de verkeersstroom en anticipeer op wat voor je gebeurt.
Houd voldoende afstand ten opzichte van je voorligger. Zo
vermijd je dat je sterk moet remmen wanneer je voorganger
remt.
4. Laat tijdig gas los, wanneer je een kruispunt, verkeerslicht,
etc. nadert.
5. Rem op de motor. Laat de motor zo lang mogelijk in dezelfde
versnelling zonder de koppeling in te drukken.
6. Rij rustig! Bij snelheden boven 100km/h is de snelheid de
cruciale factor voor het brandstofverbruik.
7. Hou de bandenspanning in de gaten.
8. Spring zuinig om met airco. Een open raam bij een hoge
snelheid geeft tot 5% meer brandstofverbruik, airco zelfs
10% meer.
9. Vermijd overtollig gewicht. Plaats fietsen op een rek
achteraan het voertuig en verwijder bagagerekken en
skiboxen als je ze niet gebruikt. Ze zorgen voor een extra
brandstofverbruik tot 30%.
10. Hou je brandstofverbruik bij.

Volg de data die vermeld staan op uw huis-aan-huis kalender
of op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/
ophaaldata). 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 10 en 24
juni
Ophaaldata papier en karton: woensdag 3 juni
Zone 2: Koksijde-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen
verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 11 en 25
juni
Ophaaldata papier en karton: donderdag 4 juni
Zone 3: Oostduinkerke-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen
verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 12 en 26 juni
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 5 juni
Zone 4: Oostduinkerke-dorp, Groendijk en Wulpen
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen
verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 12 en 26 juni
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 2 en 30 juni

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen geeft zelf het goede
voorbeeld door aan haar eigen personeel workshops ecodriving
aan te bieden. In het najaar zullen alle West-Vlaamse
gemeenten hun personeel dat vaak de weg op moet, tegen een
gunsttarief kunnen laten deelnemen aan de lessen ecodriving
dankzij de steun van het provinciebestuur,
Meer info: provincie West-Vlaanderen, dienst Mobiliteit,
an.paepe@west-vlaanderen.be, 050 40 34 37.

Winnaar
boodschappentas
mei
Tijdens de maand mei werd
mevrouw Elisabeth Janssens
met de boodschappentas
in de hand gespot. Zij wint
hierdoor aankoopbonnen
van plaatselijke handelaars.
De milieudienst wenst haar
van harte proficiat!
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Vandalisme aan bomen
De gemeentelijke groendienst heeft recent vastgesteld dat
onbekenden de toppen van nieuw aangeplante veldesdoorns
met een takkenschaar uit de bomen hebben geknipt. De nieuwe
bomen (plantwaarde 254 euro per stuk) waren nog maar in
2006 geplant ter vervanging van Oostenrijkse dennen. De feiten
deden zich voor in de Overwinningslaan in Koksijde-bad.
Door deze daad werden deze nieuwe bomen niet alleen
onherstelbaar beschadigd, maar ook is het straatbeeld dat met
de nieuwe aanplanting werd beoogd, fel verminkt.
Dergelijke feiten werden vroeger ook al vastgesteld. Het
gemeentebestuur wijst erop dat het beschadigen van bomen op
het openbaar domein strafbaar is en dat de daders ervan zich
blootstellen aan een strafrechterlijk onderzoek.

Leven Milieu

Juni Compostmaand:
snoeien is een kunst!

Meer genieten in je tuin! Verrijk je tuin met snoeihout! Tijdens
Juni Compostmaand organiseert de gemeente samen
met de compostmeesters demonstraties thuiscomposteren
en kringlooptuinieren. Op de zesde editie van Juni
Compostmaand staat het snoeihout centraal.
Snoeien doet groeien?
Wacht met hagen snoeien tot na de groeipiek en snoei eind juli.
Zo bespaar je één snoeibeurt en heel wat snoeiresten. Snoei
vroegbloeiers na de bloei en laatbloeiers in het voorjaar vóór de
nieuwe groei begint. Snoei maximaal 20% in.

Wat doe je met jouw snoeiresten?

Snoeiresten die je meegeeft met de groenophaling worden
verwerkt tot compost. Door die compost te gebruiken in eigen tuin,
sluit je de grote kringloop.

Verrijk je tuin rechtstreeks en kies voor de kleine kringloop.

Klein haagsnoeisel onder je haag laten liggen, houdt de bodem
bedekt en stimuleert het bodemleven. Dit bodemleven zal de laag
verteren tot humus waarbij tegelijk voedingsstoffen vrijkomen voor
de plantenwortels. Grof snoeihout kan je verhakselen tot snippers.
Een dikke laag snippers houdt de bodem bedekt, remt de groei van
onkruid en verbetert de bodemstructuur.

Heb je lange takken en geen hakselaar?

Laat je creativiteit de vrije loop. Buigzame takken van wilg of
hazelaar kan je vlechten tot een afsluiting. Van grillig snoeihout
maak je een takkenwal.
Juni Compostmaand is een gemeenschappelijk initiatief van
VLACO vzw en OVAM. Honderden compostmeesters zetten hun
beste beentje voor tijdens Juni Compostmaand. Raadpleeg de
activiteitenkalender op www.junicompostmaand.be.

De 10 snoeigeboden:

1. Elk jaar een beetje snoeien is beter dan om de zoveel jaar heel
veel.
2. Verwijder maximum 25% van de bladmassa.
3. Snoei eerst de dikste takken, anders worden de snoeiwonden
bij volgende snoeibeurten te groot.
4. Vermijd takken van méér dan 10 cm doorsnede te snoeien en
hou de zaagwond zo klein mogelijk (dus recht afzagen en niet
schuin).
5. Zaag nooit glad langs de stam af; laat de takaanzet altijd
zitten.
6. Vermijd inscheuren; zaag in twee keer: eerst het grootste deel

van de tak, daarna de stomp.
7. Wondafdekmiddel heeft meestal geen zin (uitgezonderd voor
bomen die gevoelig zijn voor meniezwam,zoals esdoorn, olm,
linde en paardenkastanje).
8. Gebruik scherp en aangepast materiaal: snoeischaar,
takkenschaar, handzaag, stokzaag.
9. Gebruik geen motorkettingzaag: het is een moordwapen,
maakt een oorverdovend lawaai en nodigt uit tot té veel
snoeien.
10. Werk veilig: zaag de tak niet af waar je op zit (dit gebeurt echt
wel regelmatig) of plaats je ladder er niet tegen.

Compostnamiddag op
zaterdag 27 juni
Wil je ook wat meer weten over composteren, biologisch
tuinieren en deelnemen aan leuke activiteiten voor jong en
oud? Kom dan op zaterdag 27 juni van 13.30 tot 16 u. uur
naar het gemeentelijk containerpark, Veurnestraat 11. Het
programma vermeldt:
* Voorstelling door gediplomeerd compostmeester:
1. Hoe composteren? 2. Wat is kringlooptuinieren?
* Creatief werken met snoeihout: vlechten met wilgentakjes
* Infostand VELT: biologisch tuinieren
* Kriebelbeestjes onder de loep
* Infostand composteren
* Het kruidenhoekje
* Gratis tombola met aantrekkelijke prijzen.
Trekking om 15.45 u.
Voor de kinderen:
* Knutselstand De Zeevonk: aan de slag met tuinafval
* Voor de allerkleinsten eendjes vangen
Einde om 16 u. Elke deelnemer-bezoeker krijgt een zakje
compost mee naar huis. Het gemeentebestuur biedt iedereen
ook een drankje aan.
Tip: kom te voet of met de fiets. Lukt dit niet, parkeer dan de
auto in de Kerkstraat.
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Leven Energie

Aanbod voor (ver)bouwers:
planadvies duurzaam bouwen
Wat kan u verwachten van
een plan- of verbouwadvies?
Suggesties en een uitgebreid
antwoord op uw vragen. Hoe
oriënteer ik mijn woning? Wat
is compact bouwen? Welke
(ecologische) bouwmaterialen
gebruik ik best? Waar moet
ik isoleren en hoe dik moet
die isolatie zijn? Welke soort
ramen en welk glas kies ik
en waarom? Waarom en hoe
moet ik ventileren? Welke
verwarmingsinstallatie,
verwarmingselementen en
energiebron kies ik? Hoe kan
ik de gratis energie van de
zon benutten? Wat zou het
kosten? Wat zijn de subsidies
en belastingvoordelen waarvoor
ik in aanmerking kom?

Sinds februari 2008
werken de provincie
West-Vlaanderen en
onze gemeente samen
met vzw ZonneWinDT
om te helpen van uw
woning een duurzame én
energiezuinige woning te
maken. Ze bieden namelijk
een duurzaam planadvies
of een duurzame raad bij u
thuis aan. Zo’n planadvies
vraagt u best aan voor
u begint te verbouwen
of voor u uw plan bij de
dienst Stedenbouw ter
goedkeuring indient.

ZonneWinDT ontstond in
de schoot van BeauVent
cvba, een coöperatieve
die hernieuwbare energie
produceert. ZonneWinDT heeft
een adviserende rol op vlak van
energiebeheer en duurzaam
(ver)bouwen. Hun team van
zes deskundigen (waarvan
twee architecten) begeleidt
toekomstige (ver)bouwers op
hun weg naar een duurzame
woning met o.a. planadvies,
energiescreening, workshops.
Hoe gaat men te werk?
Bij de milieudienst vult u het
aanvraagformulier in (per mail
kan ook). ZonneWinDT maakt
vervolgens een afspraak. Een

Infonamiddag
diefstalpreventie

medewerker-architect van
ZonneWinDT biedt persoonlijk
advies bij u thuis, op basis van
uw verbouwideeën of via het
(ver)bouwplan. De afspraak
maakt u best voor uw plan
definitief is, zodat uw architect
nog rekening kan houden met
de duurzame suggesties bij het
finaliseren van het plan.
Aan de vertegenwoordiger
van ZonneWinDT betaalt u
25 euro. U krijgt schriftelijk
advies binnen de 2 weken.
Het is dankzij de bijdrage van
de provincie, de gemeente en
ZonneWinDT dat u slechts 25
euro betaalt voor een advies op
maat.

Deze raad is goud waard
Een duurzaam plan- of
verbouwadvies biedt alleen
maar voordelen. De suggesties
verplichten u tot niets. Met
de voorstellen kan u aan de
slag om uw woning duurzaam,
energiezuinig, gezond en
comfortabel te (ver)bouwen.
Op korte termijn bespaart u
fiks op uw energiefacturen. Uw
investeringen zijn winstgevend
op langere termijn. Uw huis
wordt meer waard op de
bouwmarkt. Dit zijn levenslange
voordelen.
Meer info: gemeentelijke milieudienst bij
Heidi Vollon of Fabienne Bartholomeus (T
058 53.34.64 of heidi.vollon@koksijde.be)

Na het succes van de vorige infonamiddag over valpreventie
organiseert de seniorenwerking opnieuw een voordracht
met als onderwerp diefstalpreventie. Hoofdinspecteur
Franky Coulier, en diensthoofd Veiligheid en Preventie
Stefanie Weerbrouck, geven tips waarmee senioren kunnen
voorkomen slachtoffer te worden van een inbraak. Enkele
voorzorgmaatregelen, soms zeer eenvoudige, volstaan
om de inbreker het leven zuur te maken en de kans te
vergroten dat hij voortaan aan uw woning voorbij gaat. Ook
diefstallen met list zijn een ware plaag geworden. Senioren
zijn hierbij vaak het slachtoffer. Aan deze problematiek
wordt dan ook heel wat aandacht besteed tijdens de
voordracht.
Deze infonamiddag is gratis en vindt plaats op donderdag
18 juni om 14 u. in zaal Witte Burg in Oostduinkerke. Voor
elke aanwezige is er koffie en taart. Graag op voorhand
inschrijven, uiterlijk op maandag 15 juni.
Info en inschrijvingen: seniorenconsulent Dorine Van Steertegem, Zeelaan 303 (T
058 53 30 72, E dorine.vansteertegem@koksijde.be
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Beleven Erfgoed

Kom praten over uw erfgoed

Vorige maand berichtten we al over
de plannen van 5-art om in 2011 een
erfgoedcel te starten. 5-art is het
cultureel samenwerkingsverband onder
de gemeenten Koksijde, Veurne, De
Panne, Nieuwpoort en Alveringem. Om het
beleidsplan van de erfgoedcel te stofferen
organiseert 5-art in de maand juni in
iedere gemeente een praatcafé. Daar kan
iedereen bij een glas zijn zegje doen over
het erfgoed en het beleid.
Het Koksijdse praatcafé vindt plaats op
donderdag 11 juni in de Siska (Tennislaan
48, St. Idesbald) om 20 u. Wie daar niet bij
kan zijn is welkom in Nieuwpoort, Veurne,
Alveringem en de Panne op respectievelijk
9, 10, 18 en 22 juni, ook om 20 u.
Je zegje doen kan tot eind juni ook nog
altijd via de verschillende beschikbare
vragenlijsten (voor individuen en
organisaties), beschikbaar op www.5-art.be
en bij Dieter David.
Meer info:
Dieter David, gemeentehuis Zeelaan 303 (T 058 53 34 72,
dieter.david@koksijde.be)

Verken Koksijde met de kidsarrangementen
Ben je nog op zoek naar een uitstap in
Koksijde? Een regenachtige dag en niets
te doen? Wil je nog enkele verborgen
schatten ontdekken? De Jeugddienst
heeft een viertal daguitstappen
uitgestippeld. Compleet met kaart,
prijzen, benodigdheden en suggesties
voor de hongerigen of dorstigen. De
verschillende deelgemeenten komen
aan bod. Er is een aanbod voor zowel
regenachtige als zonnige dagen. De
arrangementen hebben bovendien oog
voor natuur, cultuur en fun! Je kan ze
met de fiets of te voet afleggen. De
arrangementen zijn te bekomen bij de
Jeugddienst.
Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Was u kind in de jaren ’20-’30?
Was u kind in de jaren ’20 en ’30?
Woonde u als kind in Koksijde, SintIdesbald of Oostduinkerke? Kunt u over
die periode nog iets vertellen? Waar ging
u naar school, de winkel, de kerk,…?
Hebt u nog foto’s uit uw kinderjaren, van
uw huis, uw school, een uitstap naar het
strand, het Koksijde van toen?
Met deze info zal een erfgoedproject voor
de kinderen van nu uitgewerkt worden,
alle informatie is dus zeer welkom! Help
“de kinderen van toen” aan “de kinderen
van nu” iets te leren over het leven in de
gemeente gedurende het interbellum.
Contact: Nathalie Martens, afdeling Vrije Tijd en Cultuur,
Zeelaan 303 (T 058 53 34 72, F 058 53 30 94, E nathalie.martens@koksijde.be
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Leven Kids

Vragen? Jin helpt je ervan af
Vaccineren tegen baarmoederhalskanker
Jaarlijks sterven ongeveer
300 vrouwen aan
baarmoederhalskanker. Sinds
kort is er een vaccin op de
markt dat deels bescherming
biedt tegen het virus dat
vaak baarmoederhalskanker
veroorzaakt.
Het Human papillomavirus
- Baarmoederhalskanker
wordt in 70% van de
gevallen veroorzaakt door
het Human papillomavirus
(HPV). Dat virus is één van
de meest frequente seksueel
overdraagbare infecties.
In de jaren na het eerste
seksuele contact wordt die
dikwijls opgelopen. Men
kan baarmoederhalskanker
vroegtijdig opsporen. Daarom
laten vrouwen van 25 tot 64
jaar zich best om de 3 jaar
onderzoeken. Dit kan door een
uitstrijkje te laten nemen, bij
de huisarts of gynaecoloog.
Waarom je laten
vaccineren? - Vaccinatie
beschermt je tegen de meest
voorkomende oorzaak van

baarmoederhalskanker.
Sommige meisjes vinden een
vaccinatie maar niets. Een
prik kan pijn doen. Plaatselijke
roodheid en zwelling kunnen
optreden, maar dit weegt toch
niet op tegen het gevaar om
kanker te krijgen? Dankzij
het vaccin is de kans om later
baarmoederhalskanker te
krijgen veel lager. Maar 100%
zeker ben je nooit. Het is ook
na vaccinatie belangrijk om
regelmatig een uitstrijkje te
laten nemen.
Vaccineren: Waar?
Wanneer? Hoe? - Elke
arts (huisarts, gynaecoloog,
pediater,…) kan een
voorschrift schrijven. Daarmee
kan je het vaccin bij de
apotheker aankopen. De arts
zal het vaccin toedienen in
de bovenarm. Niet bang zijn:
een gynaecologisch onderzoek
is niet nodig alvorens te
vaccineren. Als je tenminste
nog niet (of nog niet zo lang)
seksueel actief bent!
Terugbetaling - Het vaccin

tegen HPV wordt terugbetaald
voor alle meisjes van 12 tot
en met 18 jaar. Meisjes die
ouder zijn en al een eerste
vaccin kregen vóór hun
19de verjaardag, komen
hiervoor ook in aanmerking.
Om de beste bescherming
te bekomen zijn er drie
vaccinaties nodig. Die worden
over een periode van 6
maanden toegediend. Iedere
vaccinatie kost 10,60 euro

Systematische vaccinatie De Hoge Gezondheidsraad heeft
in 2007 ook een aanbeveling
geformuleerd om de HPVvaccinatie toe te voegen aan
het basisvaccinatieschema voor
jonge meisjes tussen 10 en 13
jaar. Waarschijnlijk worden zij
dus binnenkort systematisch
gevaccineerd zoals dit nu al
gebeurt tegen mazelen, bof,
hepatitis B enz.
Meer info: www.hup-ado.be

Jeugdhuis de PIT in de Ardennen
Van 10 tot 13 april trokken de medewerkers van de PIT op teambuilding naar de Ardennen. Het weekend was een
“dankjewel” voor het vele werk dat door de medewerkers wordt geleverd. Ze waren met 18. Kevin Deschrijver, kersvers
voorzitter van het jeugdhuis, doet zijn verhaal.
T-D: “Jullie trokken richting
Ardennen?”
Kevin: “Onze bestemming
was Bohan-sur-Semois.
Een klein dorpje waar we
overnachtten in het voormalig
hotel Le Rustique. Die locatie
zou onze uitvalsbasis worden.
Enkele muzikale medewerkers
trakteerden de buurtbewoners
al onmiddellijk op een
bescheiden privé-concertje.
We moesten de naam van de
PIT als muziekcafé toch hoog
houden.”
T-D: “Was het een
luilekkerweekend of stond
er vanalles op de agenda?”
Kevin: “Het was zeker geen
luilekkerweekend! Er stonden
heel wat activiteiten op het
programma. Een afvaart van
de Semois met de kayak mocht
natuurlijk niet ontbreken. Een
stevige boswandeling stond
18

ook op het menu. Daar hebben
we ons wel een beetje aan
mispakt. We moesten een
stuk door de Semois waden
om terug op het goede pad
te geraken. Het weekend
stond ook in het teken van
piraten. Iedereen was op die
manier uitgedost. Kwestie van
het imago van de Vlamingen
wat op te krikken. Verder
hebben we in dat weekend ook
onze werking tegen het licht
gehouden. Het is altijd goed
om jezelf eens in vraag te
stellen en toekomstplannen te
smeden.”
T-D: “Dat smaakt naar
meer?”
Kevin: “Zeker, zeker! De sfeer
was op en top op het weekend.
Goed gevulde dagen en goed
gevulde magen. We hadden
onze eigen kok mee, Rik Bille,
die ons telkens weer met een

lekkere maaltijd verraste. Het
weekend was geslaagd. Onze
batterijen zijn opgeladen. We
hebben in de PIT ook al een
grote voorjaarsschoonmaak
gehouden.”

T-D: “Wil je nog iets
meegeven?”
Kevin: “Enkel dit. Wie zelf
medewerker wil worden kan dit
altijd. Kom gewoon eens langs
in de PIT.”

Leven Kids

Zomeropvang in onze gemeente:
in deSpeelplekke, Speeldune en Speelveugel
De Speelveugel is het grote zomervakantiespeelplein, gelegen bij en in het ontmoetingscentrum Noordduinen in de
Helvetiastraat in Koksijde-dorp. Het speelplein richt zich tot kinderen van 6 tot 14 jaar (°1995-°2003). De speelveugel biedt:
avontuur, uitstappen op een uitzonderlijk groot terrein: van speelduinen tot een voetbalveld.
Opendeurdag - Voor wie de Speelveugel
nog niet kent is er op woensdag 1 juli van
9 tot 17 u. in de Noordduinen opendeur.
Er zal een springkasteel en een speelbus
staan. De monitoren zorgen voor extra
animatie.
Monitoren - De kinderen worden
dagelijks begeleid door 13 ervaren
monitoren. Ze hebben een cursus gevolgd
en behaalden het attest van animator
in het jeugdwerk. De monitoren worden
geselecteerd aan de hand van een
sollicitatiegesprek. Een jury van minstens
4 personen beoordeelt hen. De monitoren
worden begeleid en opgevolgd door een
hoofdmonitor. Deze hoofdmonitor heeft al
enkele jaren ervaring op de Speelveugel.
Alle monitoren worden op hun beurt
opgevolgd door de medewerkers van de
Jeugddienst.
Evaluatie - Elke avond (tussen 17 en
18 u.) vindt er een evaluatievergadering
plaats. De voorbije Speelveugeldag wordt
dan overlopen en de volgende wordt
voorbereid. Als er zich problemen hebben
voorgedaan, wordt dat in die vergadering
besproken.
Vragen – Wendt u tot Carine of Thierry
van de Jeugddienst. Zowel voor als tijdens
de zomer.
Openingsuren - Gewone uren van 9 tot
17 u., uitgebreide uren van 8 tot 17.30 u.
(voor- en naopvang).
Programma - In de zomer is de
Speelveugel elke weekdag open. Niet op
21 juli, 28 en 31 augustus. Elke dinsdagen donderdagvoormiddag kunnen de
kinderen zwemmen. Op vrijdag vinden
er telkens speciale activiteiten plaats. Dit
kan gaan om een groot themaspel of een
daguitstap. Daarnaast staan nog enkele
filmvertoningen en kindervoorstellingen
op het menu. Bij inschrijving, krijgt u een
kalender mee.
Betaling - Dit gebeurt door de aankoop
van beurtenkaarten. Het is ook mogelijk
om een probeerkaart te kopen (voor 1
dag). De kaarten kosten 5, 10 of 25 euro.
Een dag Speelveugel kost 5 euro.
Sociaal tarief - Voor gezinnen met een
beperkt inkomen is een sociaal tarief
(reductie van 50%) mogelijk. Contacteer
daarvoor de jeugddienst: 058 53 29 72 of
jocdepit@koksijde.be.
Inschrijven - Kan vanaf donderdag 4
juni, zowel bij de jeugddienst als in de
BKO.
Maaltijden - Al in de prijs inbegrepen.
Reserveren hoeft niet. Enkel aanduiden op
de speelveugelkaart of men een warme
maaltijd wenst of niet. Er is voor iedereen
een vieruurtje.

Speeltrappers

Infoavond zomeropvang

De speeltrappers zijn twee monitoren
van de Speelveugel. Zij bieden op locatie
activiteiten en animatie aan kinderen
aan. Ze hebben spelmateriaal bij zich.
De speeltrappers verschijnen in twee
wijken:
- in Voorduinen, op het centrale
binnenplein, elke maandag- en
woensdagnamiddag in juli en
augustus, van 14.30 tot 16.30 u.
- in de Silicowijk, op het pleintje
bij de overdekte lummelhoek, elke
woensdagvoormiddag, dinsdagen donderdagnamiddag in juli en
augustus, van 9.30 tot 11.30 u. en van
14.30 tot 16.30 u.

Op donderdag 4 juni is er van 19.30 tot
21 u. in de Speelplekke in Oostduinkerke
een infoavond over zomeropvang.
Er wordt toelichting verstrekt over
de Speelplekke, de Speeldune en de
Speelveugel.

Yamakasi
SWAP werd in een nieuw kleedje
gestoken en kreeg direct ook een
andere naam: Yamakasi. Ook tijdens
het schooljaar zullen er activiteiten
plaatsvinden!
Yamakasi Summer richt zich tot
jongeren van 12-16 jaar. Elke maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag is
er een activiteit. Je moet je wel vooraf
inschrijven. De prijs is afhankelijk van de
activiteit.

In de kijker: het JIN
JIN betekent Jongereninformatienet.
Het is de informatiewinkel van de
Jeugddienst. De info is onderverdeeld
in diverse thema’s: vrije tijd, rechten
en plichten, relaties, wonen, werk,
verslaving, onderwijs, seksualiteit en
gezondheid.
In de winkel zijn alle folders, boeken
en documentatiemappen per thema
gerangschikt. Er is een catalogus met
overzicht van het hele aanbod. Ben je
op zoek naar een bepaald onderwerp?
Raadpleeg dan die catalogus.
Elke maand wordt een thema in de
kijker geplaatst. Rond dat thema ligt er
extra info ter inzage in het JIN. In juni
is het thema baarmoederhalskanker
(zie bladzijde hiernaast).

Op www.depit.be en op nl.netlog.com/
yamakasi009 is het volledige programma
te lezen. Bij de jeugddienst kan je een
programmaboekje krijgen. De activiteiten
worden telkens door twee ervaren
monitoren begeleid.
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Internationale samenwerking

Surinaamse delegatie in Koksijde!
In het kader van de stedenband met Galibi verbleef de eerste Surinaamse delegatie van 11 tot 18 mei in onze gemeente.
Een week lang leerden de Surinamers onze gemeente voor de eerste keer ter plaatse kennen. Ze maakten kennis met het
bestuur, maar ook met onze folklore en tradities, onze cultuur, kunst en gastronomie. Na een bezoek van ons bestuur aan
Galibi in mei vorig jaar, kreeg de stedenband dankzij dit tegenbezoek daadwerkelijk gestalte.
Doel is kennis uitwisselen over
bestuurszaken, van collega tot
collega. Om van elkaar te leren en de
democratiseringsprocessen in de wereld
te versterken. Suriname ligt in ZuidAmerika, tussen Frans-Guyana, Guyana
en Brazilië. Uitkijkend op de Atlantische
Oceaan. Het land telt 460.000 inwoners
waarvan 90% aan de kust en in de

Kapitein Ramses Kajoeramari probeerde in Oostduinkerkse oliejekker uit of het garnaalkruien te voet
zijn toekomstige specialiteit is…

De stedenband behelst ook een bestuurlijke samenwerking. Daarom bezochten de Surinamers alle
gemeentelijke diensten. Geert Calcoen, hoofd van de
dienst Burgerzaken verstrekt uitleg over de werking
van zijn dienst.
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hoofdstad Paramaribo leeft. De voertaal
is het Nederlands (wegens oud-kolonie
van Nederland).
De delegatie die van 11 tot 18 mei
in Koksijde verbleef bestond uit de 2
kapiteins (stamhoofden) van Galibi, nl.
Ricardo Pané en Ramses Kajoeramari,
verder uit districtssecretaris Marinus
Bee, adjunct-districtsecretaris Vincent

Aloema, en stedenbandcoördinator Peggy
Panka van het Ministerie van Regionale
Ontwikkeling.
Meer info: dienst Internationale Samenwerking, Fien
Leerman, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke (T 058
51.08.92, fien.leerman@koksijde.be, www.koksijde.be,
gesloten op woensdag- en dinsdagnamiddag).

De Surinaamse delegatie werd op maandag 11 mei officieel in het gemeentehuis ontvangen. Tussen burgemeester Marc Vanden Bussche en 1ste schepen Jan Loones staat excellentie Gerhard Hiwatt, de ambassadeur van Suriname in Brussel, die de ontvangst met zijn aanwezigheid opluisterde.

In Oostduinkerke maakten de nieuwe vrienden
uit Galibi kennis met de garnaalvisserij te paard.

De kapiteins Ramses Kajoeramari (links) en Ricardo
Pané en, in kleurrijke indiaanse klederdracht, overhandigden onze burgemeester en 1ste schepen een
mooi artisanaal geschenk ui Galibi.
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Beleven Sport

Voetbalseizoen 2008-2009

KVVC Coxyde:

kampioen in 4de nationale
promotie naar 3de nationale!
KVV Coxyde heeft geschiedenis geschreven! In twee opeenvolgende seizoenen behaalde de club twee keer de
kampioenstitel. In het seizoen 2007-2008 werd KVVC kampioen in 1ste provinciale met promotie naar 4de nationale.
Amper één jaar later, in het seizoen 2008-2009 breidde de club daar een meesterlijk verlengstuk aan: onmiddellijk
kampioen in 4de nationale en promotie naar 3de nationale. Een sportieve stunt die uniek is in de West-Vlaamse
voetbalgeschiedenis, die zijn gelijke niet kent in de voetbalannalen van onze Westkust en Westhoek!

In dit extra katern van Tij-dingen
deze hommage aan onze voetbalhelden…
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Spelers omhelzen Ann Simoens, echtgenote van de overleden hoofdtrainer Jan
Merlevede: “Deze titel is voor Jan!” (Foto Crealine)

Dit zijn de heren van KVV Coxyde die er na een prachtig voetbalseizo
nationale met promotie naar 3de nationale afdeling.

Bovenaan van links naar rechts: Sam Aabech, Joachim Vanholm, Bre
Verdonck, Olivier D’Hulster, Xander Lehouck en Jeroen Van Wauwe.

Op de middenrij: derde trainer Koen Vandamme, Dieter Vandendries
Verstraete, Steve Vermeulen, Bart Syx, Dries Defreyne en tweede traine

Onderaan: Jonas Cool, Bart Berquin, Nico Vandendriessche, Jeremy B
Jan Verhelst en Glenn Decaestecker. (Foto Dirk Persyn)

Vreugdekapriolen bij Karel Tanghe, Sam Aabech, Marc Dawyndt, Hans Hoor
naert, Bart Syx en Brecht Verdonck… (Foto Crealine)
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Uiteraard ook een stralende erevoorzitter Henri Houtsaeger en echtgenote
Willyanne “moetje” Desmedt!

oen 2008-2009 meesterlijk in slaagden kampioen te spelen in 4de

echt Verdonck, Glenn Ameloot, hoofdtrainer Jan Merlevede, Glenn

ssche, Hans Hoornaert, Dieter Dever, Karel Tanghe, Frederiek
er Marc Dawyndt.

Brogniez, voorzitter Rony Hiele, Mathias Croes, Nick Van Crughten,

Schepen van Sport Dirk Dawyndt, burgemeester Marc Vanden Bussche en KVVCvoorzitter Rony Hiele staan klaar om de medailles aan de spelers uit te reiken.
Ann Simoens, echtgenote van wijlen hoofdtrainer Jan Merlevede, heeft de me
daille al om de hals.
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Het verhaal van KVV Coxyde…
Aan het roer van de bloeiende KVVC-vereniging staat sinds 4 jaar voorzitter Rony Hiele. In zijn kort voorzitterschap heeft
hij al wat meegemaakt: twee grote vreugdemomenten naar aanleiding van kampioentitels in april 2008 en mei 2009.
Maar ook groot verdriet toen succestrainer Jan Merlevede op 5 april 2009 plots overleed… Voorzitter Rony evalueert het
voorbije seizoen en werpt een blik in de toekomst.
In april 2008 werd KVVC voor het eerst kampioen van West
Vlaanderen: wat gedurende jaren nooit was gelukt werd
eindelijk een feit en dan nog wel in het seizoen dat KVVC zijn
75ste jaar vierde. Het bestuur wilde KVVC uitbouwen tot een
meer dan behoorlijke 4de nationaler. Eind juni zei voorzitter
Rony Hiele: “Wij wensen de linkerkolom te spelen, een plaats
tussen de eerste 5 zou fijn zijn, of zelfs iets beter…”
De nieuwe ploeg, -er werden 11 nieuwe spelers aangetrokken-,
stond eind oktober 2008 stevig klaar. De wedstrijd tegen leider
Ieper werd de eerste grote test: KVVC won met 4-0. Half
december, aan het eind van de eerste periode, stond KVVC
vierde. “We waren natuurlijk tevreden maar de achterstand
op leider Tamines bedroeg 10 punten en ook de koers naar
een eindrondeticket leek verloren”, aldus voorzitter Hiele. “We
beschikten over een zeer sterke verdediging maar een doelpunt
maken was o zo moeilijk… in die mate dat trainer Jan Merlevede
zei: met zo weinig gescoorde doelpunten is het een mirakel dat
KVVC op die plaats staat.”

Tweede periode
De terugronde kondigde zich ook moeilijk aan: uitwedstrijden
naar Izegem, Petegem, Ieper, Winkel of de top van de
klassering. Maar half februari keerde het tij: Tamines verloor
voor het eerst en ook de weken daarna leek hen niets nog te
lukken. KVVC daarentegen haalde 7 overwinningen op rij en
de voornaamste tegenstanders verloren in onderlinge duels en
van kleinere tegenstrevers. Op 4 april won KVVC moeizaam van
het laatst gerangschikte Lauwe en kon buur Diksmuide winnen
van Tamines: sindsdien stond KVVC aan de leiding. Tragedie
op 5 april, toen trainer Jan Merlevede vroeg in de morgen plots
overleed.
Rony Hiele: “Dat was een zware mentale slag voor heel de
KVVC-familie. Onwezenlijk. Met de dagen groeide bij iedereen
de overtuiging en de wil om de kampioenstitel te halen. Omdat
dit ook het streven was van Jan was en omdat hij niet anders
zou gewild hebben.”

Kampioen!
Er bleven nog drie wedstrijden waaronder tegen Tamines. Het
was een prachtige dag, meer dan 1.200 toeschouwers, nooit
gezien. Uitslag 2-0. KVVC was bijna kampioen. Nog 1 punt… De
week erna, een kleine volksverhuizing naar het verre Brakel:
wat nooit voor mogelijk werd genomen was plots een feit:
op 3 mei 2009, in zijn 75ste seizoen stijgt KVVC naar derde
nationale!
Rony Hiele: “We zijn uiteraard zeer fier dat we in 5 jaar tijd
van 2de provinciale naar derde nationale kunnen doorstromen.
Maar dit verhaal heeft een spijtige rand: het heengaan van onze
succestrainer Jan Merlevede, 44 jaar, topverantwoordelijke,
bezeten van voetbal. Hij stond nu al op het verlanglijstje van
belangrijke clubs in Vlaanderen. Hij was de sportieve architect
van KVVC.”
Jan wordt opgevolgd door Hugo Vandenheede, jarenlang trainer
van Eernegem, docent aan de Heizelschool.

Toekomst
Er volgt een nieuwe uitdaging: derde nationale… Hoe zal KVVC
deze horde kunnen nemen?
Rony Hiele: “Zoals steeds werd de ploeg voor het volgende
seizoen al begin 2009 gevormd. Er werd toen echter nooit
rekening gehouden met een mogelijke kampioenstitel. We zijn
in allerijl bezig met het versterken van de toekomstige ploeg.
Enkele oude Koksijdse gezichten komen terug naar de oude
stal: Karel Ternier, Niels Sarazyn en Maxim Bailleuil. De nieuwe
ploeg zal zeker voor 1 juli op punt staan. KVVC doet er best aan
zich volgend seizoen tussen de eerste 8 te plaatsen. Voorwaar
geen makkelijke uitdaging.”
Derde nationale betekent ook nationale jeugd. Daarvan wordt
dit jaar afgezien. Men zal eerst de nodige onderhandelingen
met de Oostduinkerkse buren afwachten. “Het zou prachtig
zijn mocht de jeugd van heel de gemeente hierin zijn gading
vinden. Misschien is dit dan wel de start van een fusieploeg wat
mijn ultieme voetbaldroom blijft”, aldus de voorzitter.

Voorzitter Rony Hiele (rechts) deelt in de vreugde van zijn spelers, evenals burgemeester Marc Vanden Bussche (midden tweede van links) en schepen van sport
Dirk Dawyndt (links).
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In de gemeente Jubilarissen

Proficiat!
aan alle
jubilarissen

Echtpaar Vanbiervliet-Debel
Zaterdag 18 april was een gezellige feestdag
voor de jubilarissen Willy Vanbiervliet
(°Torhout) en Simonne Debel (°Ichtegem)
ter gelegenheid van de viering van het
gouden huwelijksfeest (Ichtegem, 17 april
1959). De jubilarissen waren heel bekende
marktkramers. Ze hebben een zoon, jammer
genoeg overleden.

Echtpaar Reniers-Cauwbergs: 65 jaar of briljant!
Groot feest was er ook op zaterdag 18 april voor de familie en de vrienden van het echtpaar Frans Reniers (°Tienen) en Maria
Cauwbergs (Meensel-Kiezegem) ter gelegenheid van de viering van de briljanten bruiloft 21 april 1944). Frans werkte eerst
in een metaalfabriek in Tienen, later in de Stella Artois in Leuven. Het echtpaar heeft twee dochters (één overleden), twee
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Verhulst-Schutz
Op zaterdag 18 april was
het ook de beurt aan het
echtpaar Pierre Verhulst
(°Antwerpen) en Gilberte
Schutz (°Antwerpen) voor
ontvangst in het gemeentehuis
ter gelegenheid van de viering
van het gouden huwelijksfeest
(Antwerpen 31 maart 1959).
Pierre werkte zijn loopbaan
lang bij Esso, Gilberte was
lerares in het kleuter- en
lager onderwijs. Het echtpaar
heeft twee kinderen en twee
kleinkinderen
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In de gemeente Jubilarissen
Echtpaar Mercier-Gilsoul
Antoine Mercier (°Ougrée)
en Josette Gilsoul (°Luik)
beloofden elkaar 50 jaar
geleden in Ougrée (18 april
1959) eeuwige trouw! Ter
gelegenheid van die mooie
verjaardag werden de
jubilarissen op zaterdag 25
april in het gemeentehuis
ontvangen. Antoine was
hoofdboekhouder bij
Electrabel. Het echtpaar
heeft drie kinderen en drie
kleinkinderen.

Echtpaar VermooteVanbillemont
Zaterdag 25 april was ook
een gezellige feestdag
voor het echtpaar Firmin
Vermoote (°Oostduinkerke)
en Denise Vanbillemont
(°Oostduinkerke)
ter gelegenheid van
de viering van het
gouden huwelijksfeest
(Oostduinkerke, 25 april
1959). Firmin was stukadoor.
De bekende jubilarissen
hebben twee kinderen en
drie kleinkinderen.

Echtpaar Prophete-Arnoys
Het gekende echtpaar Jan
Prophete-Mariette Arnoys
was het derde huwelijkspaar
op zaterdag 25 april. Jan
(°Veurne) en Mariette
(°Koksijde) huwden op 28
april 1959 in De Panne. Jan
was elektricien en chefmagazijnier bij “de WestVlaamse”. Hij was ook 38 jaar
secretaris van voetbalclub
Oostduinkerke. Mariette had
de zorg over drie zonen en
twee dochters. Er zijn ook
negen kleinkinderen!

Echtpaar Theys-Steenkiste
Zestig jaar geleden, op 7 mei 1949,
stapten Jozef Theys (°Antwerpen)
en Georgette Steenkiste (°Brussel)
in Mechelen in het huwelijksbootje.
Het echtpaar werkte tot 1960 in
Kongo. Later was Jozef leraar in
de hotelschool Ter Duinen. De
jubilarissen hebben negen kinderen,
elf kleinkinderen en een resem
achterkleinkinderen. Burgemeester
en schepenen brachten de familie
een bezoek tijdens het feest in ’t
Beukenhof op woensdag 29 april.
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In de gemeente Jubilarissen

Echtpaar Schutte-Mortier
Diamanten palmen waren er op zaterdag 9 mei voor de echtgenoten Gerrit Schutte (°Kortrijk) en Leona Mortier (°Moorslede)
die huwden op 4 mei 1949 in Ledegem. De h. en mevr. Schutte waren zaakvoerders van auto-onderdelen OTAK in Veurne. Het
echtpaar heeft een zoon.

Echtpaar Paelinck-Popeye
Het bekende echtpaar Noël
Paelinck (°Roeselare) en
Rosette Popeye (°Veurne)
beloofde elkaar 50 jaar
geleden in Avekapelle (9 mei
1959) eeuwige trouw! Ter
gelegenheid van die mooie
verjaardag viel het echtpaar op
zaterdag 9 mei een feestelijke
ontvangst in het gemeentehuis
te beurt. Noël had een lange
en boeiende loopbaan bij de
RTT en bij de overheid. Hij was
ook OCMW-voorzitter. Rosette
was zijn rechterhand en
huisvrouw. Het gouden koppel,
dat drie kinderen en zes
kleinkinderen heeft, werd door
burgemeester en schepenen
welgemeende felicitaties en
geschenken aangeboden.

Echtpaar Florizoone-Wemaere
Gerard Florizoone (°Wulpen) en Anna Wemaere (°Gijverinkhove) smaakten op zaterdag 9 mei het geluk de gouden bruiloft te
kunnen vieren. Ze huwden op 9 mei 1959 in Gijverinkhove. Gerard was landbouwer, handelaar in veevoeders en hield ook een
leghennenbedrijf. Anna was 42 jaar uitbaatster van de kruidenierswinkel “de Wulp” aan de Conterdijk. De fiere jubilarissen
hebben acht kinderen (waarvan één overleden) en twaalf kleinkinderen.
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1 Tijdens de paasvakantie organiseerde de gemeentelijke
1.
milieudienst i.s.m. vzw De Boot een milieudriedaagse Expeditie@
Natuur voor 12 tot 14-jarigen. De expeditie eindigde met
een slotmoment op vrijdag 17 april. Aan de hand van een
fotovoorstelling konden de
ouders zien dat hun kinderen zich geamuseerd hadden, en
de navolgende quiz tussen ouders en jongeren toonde aan de
expeditieleden veel geleerd hadden! Op de foto: nadenkende
ouders tijdens de quiz.

1

2

2
2. In de gemeenteschool van Koksijde startte op 21 april het
Toeka-project. Toeka is een speelse rode vogel die kinderen van
de eerste kleuterklas t.e.m. het zesde leerjaar laat stilstaan bij
hun denken, hun voelen en hun gedrag op sociaal vlak. Toeka wil
kinderen helpen opgroeien tot sociaalvaardige volwassenen: je
mening durven uiten, elkaar helpen,genieten van samen plezier
maken, respect hebben voor elkaar,enz.
3
3. De officiële eerstesteenlegging van het nieuwe Woon–
en Zorgcentrum Dunecluze op het Marktplein vond plaats
op vrijdag 24 april. Dunecluze is een project van het
Koningin Elisabethinstituut (KEI), in samenwerking met het
gemeentebestuur. Naast de serviceflats Maarten Oom van
het OCMW verrijst thans dus een nieuw rusthuis met 96
woongelegenheden. De bouw startte op 16 februari. De werken
moeten binnen een termijn van 2 jaar afgewerkt zijn. De opening
is gepland voor begin 2011. Op de foto de prominenten van de
KEI, van de gemeente en van het OCMW ter gelegenheid van de
eerstesteenlegging.
4
4. Blaaskapelle Ruytingen vierde op zaterdag 25 april met grote
luister zijn 35-jarig bestaan! De blaaskapelle, naar Tirools model,
speelt ca. 20 optredens per jaar. Uiteraard in eigen gemeente en
omgeving, maar ook in het buitenland. Het volledige ensemble
kreeg ter gelegenheid van dit 7de lustrum een gezellige ontvangst
in het gemeentehuis aangeboden (zie foto). ’s Avonds speelde
Vlado Kumpan, de beste blaaskapelle van Europa, een schitterend
feestconcert

4
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1
5
5 Op vrijdag 1 mei werd judoka Kane Demeulemeester in sporthal
5.
Hazebeek door het gemeentebestuur gehuldigd na het behalen
van een trio prachtige titels! Kane werd in 2009 immers 1ste
op de West-Vlaamse, 2de op de Vlaamse en 3de op Belgische
kampioenschappen (-66 kg)! Kane begon met judo aan de leeftijd
van 6 jaar en nam 3 jaar later al aan competities deel. Twee
jaar geleden liep hij een schouderontwrichting op maar door
intensieve kinesitherapie kwam hij er bovenop! Hij heeft inmiddels
ook het diploma initiator judo aan de Vlaamse trainersschool op
zak. Bij Judoclub Koksijde ontfermt hij zich over de allerkleinste
judokaatjes. Hij heeft ook zijn stek in het J.C. Koksijdeteam voor
de interclub die vorig jaar Belgisch kampioen werd.
6 Tijdens het verlengd weekend van 1 mei vond in Oostduinkerke
6.
het jaarlijkse Vijfstedentreffen plaats onder de jumelagemeenten
Oostduinkerke, Biedenkopf, Wépion, La Charité en Neustadt.
De delegaties brachten vooreerst een bezoek aan het nieuw
gemeentehuis. ’s Zaterdags kwamen vele bezoekers een kijkje
nemen op de grote folkloremarkt met standjes uit de vijf
gemeenten op het binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum.
’s Namiddags vond dan het klassieke Spel Zonder Grenzen
plaats. Muziekkorpsen uit Neustadt en La Charité zorgden voor de
ambiance, aldus onze foto!
7 Op woensdag 6 mei trok een delegatie van het Nationaal
7.
Visserijmuseum op werkbezoek naar de aquariuminstallaties van
de Zoo in Antwerpen. Dat gebeurde op uitnodiging van directeur
Rudy Van Eysendeyk, na zijn bezoek aan ons museum en onze
aquaria op 9 januari ll. De Oostduinkerkse delegatie bestond
uit 1ste schepen Jan Loones, conservator Willem Lanszweert,
aquariumtechnieker Danny Vanthournout en wetenschappelijk
medewerker Guido Rappé. Eerste curator, en tevens curator van
de aquaria, dr. Philippe Jouk gaf een boeiende rondleiding voor
en achter de schermen van de aquariuminstallaties, waar het
Visserijmuseum zeker zijn voordeel mee kan doen. Op de foto vlnr
Willem Lanszweert, dr. Philippe Jouk, Rudy Van Eysendeyk, Danny
Vanthournout, Jan Loones en Guido Rappé.

6

7

8 Mevrouw Josée De Bondt uit Kapelle-op-den-bos werd op
8.
donderdag 7 mei gehuldigd als 50.000ste bezoeker van het nieuwe
Nationaal Visserijmuseum, open sedert eind juni 2008. Mevrouw
De Bondt maakte deel uit van een groep van 70 personen, de
vriendenkring gepensioneerde bedienden Eterniet, van de Etex
Group. Het gezelschap beleefde een volledige dagtrip in onze
gemeente, met o.a. ook een bezoek aan het abdijmuseum Ten
Duinen. Naast het geschenk van de gemeente, aangeboden
door schepen Jan Loones, kreeg mevrouw De Bondt ook één
jaar lang gratis lidmaatschap van de Vrienden van het Nationaal
Visserijmuseum.

8
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9 Op vrijdag 8 mei overhandigde
9.
de Rode-Kruisafdeling Koksijde in
“’t Oud Schooltje” de brevetten aan 20
cursisten van de laatste EHBO-cursus
waaronder 14 van het gemeentepersoneel.
In deze cursus werd aangeleerd wat te doen
in geval van (niet-)levensbedreigende situaties. Slaagden voor
deel -1 (eerste hulp): Angie Rey, Annick Herremans, Sabrina
Maes en Sharon Kesteloot. Slaagden voor deel 1 en 2 (helper):
Marleen Vandenberghe, Diane Marvellie, Adinda Achtergael,
Katleen Calcoen, Charline Werrebrouck, Monique Vandewalle,
Jadrana Demoen, Jo Leeman, Griet Velle, Mireille Dedecker, Pascal
Ingels, Etienne Viaene, Johan Hiele, Thomas Druwé, Cindy Biloo,
Viktor Haelterman, Lucienne Segers en Jan Boisdenghien. Op
de foto de geslaagde cursisten met gemeenteraadsleden Albert
Serpieters en Rik Stekelorum, RK-voorzitter Marc Vandermeiren en
regiovoorzitter RK-Westhoek Denis Verslype.

9

10

10 Tijdens de paasvakantie organiseerde het feestcomité van
10.
Koksijde-dorp een leuke lentewandelzoektocht tussen Koksijde-bad
en –dorp. Voor deze zoektocht schreven zich liefst 135 deelnemers
in, waaronder vele toeristen. De eerste prijs, een kunstwerk van
Walter Vilain, werd uiteindelijk gewonnen door Eddy De Dycker
uit Burcht. Tweede werd Myriam Verkaemer uit Beveren-Leie, 3de
Francine Joseph uit Teralfene, 4de Noël Engels uit Beveren-Leie en
5de Luc Uyttenhove uit Koksijde.

Burgerlijke stand
GEBOORTEN
Denzel Pieters - Veurne, 31 maart
zoon van Jessica Pieters uit Koksijde

Cedric Demunck - Veurne, 10 april

zoon van Marc en van Fabienne Janssens uit Oostduinkerke

Fay Dugardein - Veurne, 14 april

dochter van Steve en van Isaura Van Steenbrugge uit Oostduinkerke

Roos Van Cleemput - Jette, 26 maart

dochter van Jozef en van Karen De Jonghe uit Oostduinkerke

Kobe D’alleine - Veurne, 17 april

zoon van Frederick en van Sophie Halewyck uit Koksijde

Nicholas Buyse - Poissy, 19 april

zoon van Vincent en van Liesbet Dhaene uit Oostduinkerke

Anandi Kumar - Veurne, 16 april

dochter van Sanjeev en van Ann Mazereel uit Oostduinkerke

Oscar Godin - Veurne, 17 april

zoon van Jordan en van Emilie Picat uit Koksijde

Saïni Verpoorte - Veurne, 20 april

dochter van Jürgen en Sofie Van Laeren uit Koksijde

Roos Loones - Oostende, 27 april

dochter van Tijs en van Lisette in ’t Veld uit Wulpen

HUWELIJKEN

Guido Vandenhende uit Koksijde en Rosanna Sartori uit Italië – 2 mei
Jean-Marc Van Hoorde en Kirstel Leconte
Beiden uit Koksijde – 7 mei
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OVERLIJDENS
Marcel Springuel - 64 jaar - echtgenoot van Christiane Watté
Ernest Dontaine - 89 jaar - weduwnaar van Julia Devos
Zulma Van Cauter - 81 jaar - weduwe van Johannus Schenkel
Mariette Wets - 91 jaar - weduwe van Paul Vansteenkiste
Victor Van Rompuy - 82 jaar - echtgenoot van Elza De Meulenaere
Lydie Dekoninck - 82 jaar - weduwe van Armand Beyens
Hilaire Pylyser - 76 jaar oud - echtgenoot van Flora Hostens
Martha Blomart - 84 jaar - weduwe van René Berthaut
Berthe Deleenaire - 79 jaar - weduwe van Jules Dupon
Jacques Donckers - 70 jaar oud - echtgenoot van Claudine Lavalleye
Yvette Tielmans - 75 jaar oud
Fritz Verleysen - 74 jaar - echtgenoot van Baert Theresia
Yolande Vanderhauwaert - 85 jaar - weduwe van Edmond Laemont
Marie Van Zeebroeck - 83 jaar - weduwe van Abel Vantorre
Jan De Greef - 78 jaar - weduwnaar van Marie-Louise Niels
Michel Philips - 88 jaar - echtgenoot van Alice Mahieu
André Mainil - 69 jaar
Rachel Vackier - 86 jaar - echtgenoot van Joseph Verkeyn
Mariette Jacobs - 86 jaar - weduwe van Guillaume Jaenen
Louis Labeeuw - 67 jaar oud - echtgenoot van Bernardine Vanneuville
Maurits Carlier - 87 jaar - weduwnaar van Magdalena Devos
Madeleine Visage - 79 jaar - weduwe van Casimir Duwel
Anni Dewulf - 66 jaar
Mariette Vanden Corput - 97 jaar - weduwe van Joseph Van Dooren
Cornelius Van de Pol - 96 jaar - weduwnaar van Elisabeth Hendrikx

Beleven Evenementen

Van 19 tot 28 juni 2009:

Programma 60ste Garnaalfeest
VRIJDAG 19 JUNI:
- 20 u., zaal Witte Burg, feest
van d’Oostduinkerkse
paardenvissers met
voorstelling Mieke
Garnaal en eredames
2009 (kaarten aan
20 euro bij de dienst
Toerisme, Zeelaan 303, T
058 51 29 10)

ZATERDAG 27 JUNI:
- van 11 tot 18 u.,
Fabiolaplein, snuffelmarkt
“De visserij en oude
ambachten”, waar om
11 u. ook geproefd kan
worden van een dampende
kop paardenvisserssoep,
klaargemaakt door de Orde
van de Paardenvisser
- 9.30 u., Oostduinkerkedorp, vertrek van de
garnaalvissers te paard
onder muzikale begeleiding
van de Harmonie Vrienden
van de Brandweer
- 10.30 u., Astridplein,

Start van de wedstrijd
in het garnaalvissen.
Deze wedstrijd is
voorbehouden voor de
garnaalvissers te paard,
de kruiersverenigingen
Spanjaardbank en Slepers,
honderden kinderen met
steeknetjes. Na het wegen
van de vangst wordt de
buit gekookt en op de
Zeedijk verkocht (11.30
u.). De winnaars ontvangen
de volgende dag vòòr de
Garnaalstoet hun diploma.

ZONDAG 28 JUNI:
- 9.30 u., Mariakapel,
eucharistieviering voor de
zeewijding
- 10.30 u., Zeedijk,
PLECHTIGE ZEEWIJDING
in aanwezigheid van
de paardenvissers,
kruiersverengingen,
folkloristische groepen, de
reddingsdienst en iedereen
die leeft en werkt met de
zee

- 11 u., Astridplein,
folkloristische dansen
en muziek met groepen
uit binnen- en buitenland demonstratie visbakken
- 14 u., Zeedijk, optreden
van de show- en drumband
drumband El Fuerte
- 15.15 u., Astridplein,
overhandiging van de
diploma’s aan de kruiers
van de De Slepers en de
Spanjaardbank en aan de
garnaalvissers te paard
- 15.30 u., 60ste GROTE
FOLKLORISTISCHE
GARNAALSTOET omloop: Oostduinkerkebad - IJslandplein - Zeedijk
- Europaplein -Albert
I-laan - Leopold II-laan Oostduinkerke-dorp (17 u.) De stoet brengt met een 60tal groepen een sfeerbeeld
van het vissersleven met
verwijzing naar enkele
historische momenten
uit de geschiedenis
van Oostduinkerke.

Hulde wordt gebracht
aan de paardenvissers,
de Oostduinkerkse
folkloregroepen, Mieke
Garnaal en eredames, en
aan koning Garnaal. De
stoet besteedt ook aandacht
aan IJslandvaart. In de
tweede helft van de 19de
eeuw maakten veel inwoners
van Koksijde-Oostduinkerke
de overtocht naar IJsland
om er zes maanden lang
kabeljauw te vissen.
- 17 u., 6de GROTE
GARNALENWORP
vanop de pui van het
oud-gemeentehuis
van Oostduinkerke; de
“winnende” namaakgarnalen
geven recht op een
portie verse garnalen op
het binnenplein van het
Nationaal Visserijmuseum
Meer info:
Dienst Toerisme T 058 51 29 10 - www.
koksijde.be
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Daguitstappen van de dienst Toerisme
1. Donderdag 11 juni: op het spoor
van Jules Verne en de drijvende tuinen in Amiens
Opstapplaatsen: om 8 u. op de parking
van de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijdebad; om 8.10 u. ter hoogte van het
oud-gemeentehuis in Koksijde-dorp;
om 8.20 u. parking Sint-Niklaaskerk in
Oostduinkerke
Programma: (onder voorbehoud,
wijzigingen mogelijk door onvoorziene
omstandigheden):
- na een ontbijtje aankomst in Amiens,
de groentehoofdstad van de wereld
- vrij middagmaal
- stadswandeling met bezoek aan de
indrukwekkende kathedraal de Notre
Dame, met haar mooie brandglasramen;
kennismaking met de sporen naar Jules
Verne die hier voor een groot deel van
zijn leven zijn meesterwerken schreef
- tijd om te shoppen en verder te
wandelen in de stad
- 17.30 à 18 u., boottochtjes doorheen
de “hortillonages” (watertuinen), de
vitaminebron van Amiens; de schipper
vertelt over de zeldzame fauna en flora
en over de legenden van de watertuinen
- 19 u., start terugreis; thuiskomst
omstreeks 22 u.
Prijs: 36 euro per persoon (inbegrepen
busreis, boottocht, gids, ontbijtje,
drinkgeld)

2. Donderdag 18 juni: de baai van
de Somme en het vissersdorp SaintValérie-sur-Somme in de Camargue
van het Noorden
Opstapplaatsen: om 7 u. op de parking
van de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijdebad; om 7.10 u. ter hoogte van het
oud-gemeentehuis in Koksijde-dorp;
om 7.20 u. parking Sint-Niklaaskerk in
Oostduinkerke
Programma: (onder voorbehoud,
wijzigingen mogelijk door onvoorziene
omstandigheden):

- na een ontbijtje aankomst in
Saint-Valérie-sur-Somme, typisch
vissershaventje waar Willem de
Veroveraar in 1066 koers zette naar
Engeland
- bezoek aan het natuurreservaat
Marquenterre (3000 ha, “la mer qui est
en terre”, of “de zee die aarde wordt”).
Bij elk laagtij komt de gigantische baai
van de Somme droog te liggen. Schapen
(pre-salés) begrazen de zoute weiden.
Dit natuurreservaat is een favoriete
stopplaats voor duizenden trekvogels
die migreren tussen Scandinavië en
Mauritanië. Ook zeehondjes zijn hier
talrijk vertegenwoordigd. Breng een
verrekijker mee.
- omstreeks 17 u. vertrek naar huis,

thuiskomst omstreeks 20 u.
Prijs: 36 euro per persoon (inbegrepen
busreis, gids, ontbijtje, ingang
natuurreservaat, drinkgeld)
Voor beide daguitstappen geldt:
Tijdig inschrijven is absoluut aan te
raden. Beperkt aantal plaatsen. Enkel
inschrijven in het hoofdkantoor van de
dienst Toerisme, Zeelaan 303 (T 058 51
29 10, erika.leuridan@koksijde.be). Niet
meer inschrijven in de bijkantoren!
Volgende daguitstappen
Donderdag 10 september: Rijsel en
Kortrijk
Vrijdag 11 december: Aachen
(kerstshopping)

Sportdriedaagse voor senioren
Maandag 15 juni: geleide
fietstocht
Start om 14 u. aan de
vloersportenzaal (sporthal
in Koksijde-dorp achter het
politiebureau). Er wordt gefietst
aan een rustig tempo en tussenin
wordt halt gehouden voor een
verfrissing aangeboden door de
seniorenadviesraad. Bij de aankomst
(aan café Het Eindeloos Begin in
de Vandammestraat) voorziet het
feestcomité van Koksijde-dorp een
drankje.
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Dinsdag 16 juni: geleide
wandeling
Start om 14 u. aan het
toerismebureau bij het gemeentehuis
in Koksijde-bad. Na de wandeling
trakteert het feestcomité van
Koksijde-dorp met een drankje.
Woensdag 17 juni:
petanquetornooi
Aanvang om 13.30 u. in Ameubla in
Oostduinkerke-dorp (hoek LeopoldII -laan/Demeyerelaan). Er wordt
gespeeld met ploegen van 3 spelers.

Deelnemende ploegen (reeds
gevormde tripletten) dienen zich
tot uiterlijk 11 juni in te schrijven
bij seniorenconsulent Dorine Van
Steertegem, gemeentehuis,
T 058 53 30 72. De deelnemers
krijgen gratis koffie aangeboden
door de seniorenadviesraad (org.
seniorenadviesraad met medewerking
van het gemeentebestuur Koksijde en
het feestcomité Koksijde-dorp.

Info: T 058 53 30 72

Beleven Evenementen

Overzichtstentoonstelling Marc Lagrange

EELiZEE - LUST - ICONEN
Onze gemeente zet zich cultureel op de internationale kaart met de overzichtstentoonstelling “EELiZEE - LUST - ICONEN” van
Marc Lagrange tijdens de zomer 2009, van 20 juni tot 20 september. Het volledige werk van topfotograaf Marc Lagrange
komt aan bod in het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en in het de Abdijhoeve Ten Bogaerde. Bovendien pakt Koksijde uit
met een unieke set fotobeelden van Marc Lagrange met een absoluut topmodel van eigen bodem, Elise Crombez.
Het luik EELiZEE, resultaat van een
samenwerking tussen de kunstenaar
Marc Lagrange en topmodel Elise
Crombez en ‘LUST’ , werk van Lagrange
op kleiner formaat wordt tentoongesteld
in het Abdijmuseum Ten Duinen.
Voor het tonen van zijn ICONEN koos
de topfotograaf de expositieruimte van
Ten Bogaerde. Dit exclusieve derde
luik bestaat uit topwerken op groot
formaat waarvan nog enkel de laatste en
tiende editie kan geëxposeerd worden.
De andere 9 edities zijn ondertussen
verkocht.
Het luik van de Cinema Stills op het
binnenplein van de Abdijhoeve Ten
Bogaerde gaat omwille van praktische
redenen niet door en wordt ingeruild voor
de kortfilm “Making of EELiZEE”.
De overzichtstentoonstelling van Marc
Lagrange is een initiatief van EXHIBIT
A in samenwerking met de genoemde
kunstenaars en de gemeente Koksijde.

Elise Crombez
Elise Crombez is een Belgisch topmodel.
Ze groeide op in Koksijde en werd in
1999 ontdekt door de wedstrijd Miss
Mannequin in Roeselare. Ze haalde
nadien ruim 15 keer de cover van zowel
de Engelse als de Italiaanse Vogue. Ze
werd het gezicht van merken als Prada,
Jil Sander, Ralph Lauren en Helmut Lang.
In 2003 was ze het gezicht van H&M.
Verder liep ze modeshows voor Giorgio
Armani, Jean-Paul Gaultier, Calvin Klein
en Dior (ontwerper John Galliano). In
2002 stond ze in de top vijf van de
meest gevraagde modellen ter wereld.
Momenteel woont Elise in New York
City maar haar hart ligt nog steeds in
Koksijde.

Marc Lagrange
Marc Lagrange werd in 1957 geboren in
Kinshasa (Congo). Hij verhuisde later
naar zijn huidige thuishaven Antwerpen.
In 1990, hij was de 30 toen voorbij,
besloot hij zijn baan als ingenieur op te
geven en fulltime professioneel fotograaf
te worden. Op dat moment was hij al 10
jaar bezig en had al experimenterend
vanuit zijn ongelooflijke gedrevenheid en
passie de stiel geleerd.
Marc laat zich graag inspireren door
andere beelden en heeft naar eigen
zeggen “een hele bibliotheek aan beelden

in zijn hoofd” maar zijn belangrijkste
inspiratiebron zijn films: Casablanca,
Breakfast at Tiffany’s, het werk van David
Lynch en momenteel de sfeer die Wong
Kar-Wai neerzet.
En in die beelden spelen vrouwen,
mooie vrouwen, vrouwen met karakter,
sterke vrouwen een belangrijke rol.
Zijn foto’s ademen een onvergelijkbare
sensualiteit uit en tegelijkertijd wekken
ze een bijzondere esthetische ervaring
op. Na meer dan 15 jaar fotografie voor
modellenagentschappen, zoekt hij het
meer en meer in de kunstfotografie. De
schitterende overzichtstentoonstelling
“Château Lagrange” in 2006 in het FoMu
te Antwerpen die opmerkelijk veel mediaaandacht trok en duizenden bezoekers,
was hiertoe zeker een belangrijke
stimulans. Aangezien Marc Lagrange
al jaren zijn zomervakantie doorbrengt
in Koksijde en hij deze kuststad als
zijn tweede thuis beschouwt, biedt de
overzichtstentoonstelling EELiZEE ook
voor hem een prachtige kans om zijn
artistiek werk te tonen.

Locaties
* “EELiZEE” - “LUST”, Abdijmuseum Ten
Duinen 1138, Campmanszaal, Koninklijke
Prinslaan 6-8, T 058 53 39 50, F 058 51
00 61, vrij toegankelijk van dinsdag tot
vrijdag van 10 tot 18 u., ’s weekends en
op feestdagen van 14 tot 18 u., gesloten
op maandag
* “ICONEN”, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12, T 058 53 39 50, F
058 51 00 61, dagelijks vrij toegankelijk
van 14 tot 18 u., gesloten op maandag

Nocturnes
Bedrijven kunnen een unieke nocturne
boeken tijdens de expositie. Organisatie
en kostprijs te bespreken met Exhibit
A. Individuelen kunnen ook deelnemen
aan een nocturne op bepaalde data. Te
bespreken met Exhibit A (Frank Geudens,
0475/33.13.83, frank@geudens.eu
/ Sabine Denissen, 0475 33 02 22,
sdenissen@hotmail.com)
Meer info: Valerie Vandamme, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, afdeling Vrije Tijd en Cultuur, T 058 53 39 57,
valerie.vandamme@koksijde.be
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Beleven Kunst

Zomerse kunstoptredens 2009 in het atelier van Walter Vilain
De werkgroep Kunst in de Mullewol (Vanneuvillehuis-collectie Walter Vilain) stelde volgend programma met optredens
samen voor van de zomer. De optredens vinden voorlopig nog plaats in het atelier van Walter Vilain, Marie-Joséstraat 11
in Sint-Idesbald, omdat er momenteel renovatiewerken in het Vanneuvillehuis aan de gang zijn.
* Woensdag 17 juni van 15 tot 17 u.: poëzie/workshop door
Walter Vilain en Pictura Canta
* Zaterdag 4 juli van 10 tot 12 en van 15 tot 18 u.: workshop
pianoconcert door Willy Appermont
* Zaterdag 11 juli van 10 tot 12 en van 15 tot 18 u.:
workshop aquarelmethode Walter Vilain door Christian De
Schepper
* Zaterdag 18 juli van 10 tot 12 en van 15 tot 18 u.:
workshop/vioolconcert door Philippe Pardogne
* Zaterdag 8 augustus van 10 tot 12 en van 15 tot 18 u.:
workshop aquarelmethode Walter Vilain door Christian De
Schepper
* Zaterdag 22 augustus van 11 tot 13 u.: artiestenmenu
door André Goderis
* Zaterdag 29 augustus vanaf 14 u.: workshop pianoconcert
Paul De Boer
* Zaterdag 12 september van 10 tot 12 u. en van 15 tot
18 u.: workshop aquarelmethode Walter Vilain door Christian
De Schepper

Beaufort03 voor kids!
Is uw kind ouder dan 7 en wil u samen met uw kroost op
een prikkelende manier kunst leren kennen? Dan is “Het
logboek van kapitein Beaufort” wat u zoekt! Het boek
kadert in het kunstproject “Beaufort03” dat momenteel
in 10 kustgemeenten loopt. Onze gemeente is daar één
van! Het Logboek van Kapitein Beaufort is een interactief
boek dat kinderen meeneemt op een ontdekkingstocht
langsheen de tien kustgemeenten. Aan de hand van leuke
verhalen, mooie tekeningen en toffe doe-dingen geeft
kapitein Beaufortkinderen een veelzijdige kijk op kust en
kunst. Ook “de zyde van de kok” of beter gezegd Koksijde
komt uitgebreid aan bod. Dit unieke verzamelwerkje bevat
verhalen van 10 bekende Vlaamse auteurs, waaronder Hugo
Matthysen, Pascale Platel, Frank Adam en Do Van Ranst. De
illustraties werden verzorgd door Klaas Verplancke.
Nieuwsgierig naar “Het Logboek van Kapitein Beaufort”?
Stap dan snel richting boekhandel of ga naar het
Kunstmuseum aan zee in Oostende.
Meer info:dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058.51.29.10 / F 058.53.21.22

Eindejaarstentoonstellingen
Westhoekacademie
* Lagere graad (+ basisscholen) in Ster der Zee (Koninklijke
Baan), vernissage op zaterdag 13 juni om 11 u., open op
zaterdag 13 en zondag 14 juni van 14 tot 17 u.
* Hogere graad en Specialisatiegraad in c.c. Taf Wallet, alle
ateliers + zaal vrijzinnigen (Veurnelaan 109), vernissage op
vrijdag 19 juni om 19 u., open op zaterdag 20, zondag 21 en
maandag 22 juni van 14 tot 17 u.
* Afgestudeerden 5e Hogere graad + 2e Specialisatiegraad in
Ster der Zee (Koninklijke Baan), open op zaterdag 20, zondag
21 en maandag 22 juni van 14 tot 17 u.
* Atelier textiel “Open (ge) dicht”, in museum Sleutel en Slot,
vernissage op vrijdag 26 juni om 20 u., open van woensdag
1 juli tot en met zondag 30 augustus van dinsdag tot zondag
(maandag gesloten) van 13.30 u. tot 17 u.
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Meer info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, Koninklijke Prinslaan 8 in Koksjide
(info@tenduinen.be, 058 53 39 50)

Textieltentoonstelling
in museum van Sleutel en Slot.
Van 1 juli tot en met
30 augustus stelt het
atelier Textiele Kunst van
de Westhoek Academie
Koksijde tentoon in het
Museum Sleutel en Slot. De
tentoonstelling wil getuigen
van een doorgedreven
zoektocht naar de
inhoudelijke benadering
rond het thema open en
dicht. De naam van de expo
luidt dan ook: Open (ge)
Dicht. Tonen en verbergen,
praten en zwijgen, binnen
en buiten, onthullen en
suggereren, transparant en
opaak… Vezels, draad, stof,
papier zijn de grondstoffen
waarmee het onderwerp op

een poëtische manier wordt
afgetast en ontsluierd.
Het verwerken en bewerken
van textiel biedt hierbij
een waaier van technische
mogelijkheden om die
beeldende betrachtingen te
bewerkstelligen: knippen,
scheuren, branden;
smelten, verbinden, kleven,
toenaaien, lostornen…
Vernissage op vrijdag 26 juni
om 20 u.
Open (ge) Dicht is
toegankelijk van dinsdag
tot en met zondag van
13.30 tot 17.30 u. in
museum van Sleutel en Slot,
Nieuwpoortsesteenweg 336 ,
8670 Oostduinkerke.

Beleven Sport

Motortoertocht door Frans-Vlaanderen
Op zondag 21 juni organiseert
de gemeentelijke Sportdienst in
samenwerking met de sportraad
en de feestcomités de 10de
motortoertocht van Koksijde. Dat
is een tocht van 220 km in FransVlaanderen met als verste punt
Bournonville.
Vorig jaar schreven er zich 646
deelnemers in. Deze toeristische rondrit
wordt verreden op roadbook, met
het zeer gebruiksvriendelijk bolletjepijltjesysteem. Er is ook mogelijkheid om
de route te downloaden op een Garmin
GPS voor versies 9, 2008 en 2009.
Inschrijven kan van 8.30 tot 12 u. in de
Kerkepannezaal, Strandlaan 128 in SintIdesbald. De prijs bedraagt 5 euro voor
de piloot en 3 euro voor de duozitter.
Volgende zaken worden door de
organisatie gratis ter beschikking
gesteld: koffie en koffiekoek bij
inschrijving en consumptie bij aankomst;

een reuzetombola met voor 5.000 euro
aan prijzen; een depannagedienst.
Bovendien krijgen de 3 motorclubs met

de meeste ingeschreven leden (met
lidmaatschapskaart) een cheque van
respectievelijk 300, 150 en 75 euro.

Op kanaal Nieuwpoort-Duinkerke:
Provinciaal Kampioenschap Vlottenrace
De KAJ van Wulpen organiseert op zaterdag 27 juni het Provinciaal Kampioenschap
Vlottenrace op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Met dit evenement wil de KAJ de
samenwerking in de jeugdverenigingen verbeteren en meteen ook een aangename dag
aanbieden!
De vlottenrace vindt plaats aan de kant Conterdijk tussen de Florizoonebrug en de brug
van de Toekomstlaan. Er worden 20 ploegen (min. 4, max. 8 personen) toegelaten.
De minimum leeftijd is 12 jaar. De ploegen zijn ofwel een groep vrienden, een
jeugdvereniging, een sportvereniging, een gezin, allemaal om het even. De race staat in
het teken van het Wilde Westen! De beste verklede groep of het best versierde vlot wint
ook een prijs.
Aanvang om 8 u. om het vlot te maken. Is het vlot al gemaakt, dan is aanwezigheid
vereist om uiterlijk 11 u. De effectieve tocht begint om 14 u. Er dient een traject van 1,2
km afgelegd met onderweg 5 praktische proeven. ’s Avonds barbecue en prijsuitreiking
om 19.30 u.
Inschrijven voor de vlottentocht tot uiterlijk 14 juni door overschrijving van 10 euro per
persoon (barbecue is inbegrepen) op rek. nr. 778-5914762-48. Wie deelneemt aan de
vlottentocht maar niet aan de barbecue betaalt 6 euro per persoon. Inschrijvingen voor de
vlottentocht zijn pas geldig na storting. De eerste 20 ploegen zijn ingeschreven.
Wie deelneemt aan de barbecue en niet aan de vlottentocht betaalt 9 euro.
Meer info: Jonas Fabel, Vlaemyncklaan 22 in Adinkerke (T 0473 96 18 73, jonas.fabel@telenet.be) of website http://tisten.
be/wordpress/

Sportkriebels in Jabbeke
Men kan op de sportdienst nog inschrijven voor een onvergetelijke dag
“Sportkriebels” op 7 juli op het domein Klein Strand te Jabbeke, georganiseerd door
de burensportdienst IGOS en Bloso. De sportdienst van Koksijde en De Panne trekken
er die dag samen op uit om te proeven van meer dan 40 verschillende sporten en
attracties met o.a. paardrijden, basketbal, judo, een klimparcours, reuzenglijbaan,
watersplash, kajak, duiken, paintball, badminton, enz.
Sportkriebels richt zich naar kinderen tussen 8 en 12 jaar jaar. Vooraf inschrijven mits
betaling van 6 euro. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt. Op dinsdag 7 juli
vertrekt de bus om 8.30 u aan de sporthal van Oostduinkerke. Alle deelnemers dienen
in het bezit te zijn van sportieve kledij en schoenen, zwemkledij, een handdoek en
een lunchpakket. Terug thuis in Oostduinkerke omstreeks 16.30 u.
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Meer info: Sportdienst Koksijde, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, T 058 53.20.01, E www.sport.koksijde.be
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Beleven Sociaal

Open deur opleidingscentrum
blindengeleidehonden Koksijde
Op zaterdag 6 juni organiseert
het Europees erkend
Koksijds opleidingscentrum
voor blindengeleidehonden
“Vrienden der Blinden” in de
Ganzenstraat zijn jaarlijkse
opendeurdag.
Deze instelling die doorheen
het jaar slechts groepsgewijs
én tegen betaling te
bezoeken is, verwelkomt u
op deze dag gratis. Naast
de specifieke demonstraties
met blindengeleidehonden,
wordt het feest muzikaal
opgeluisterd met live
optredens van de
coverband KN’TCH, Gunther
Vandentroost, en de uit
eigen huis opkomende ster
Justine. Er zijn ook twee
tentoonstellingen: enerzijds
de laatste nieuwe snufjes
op gebied van specifieke
hulpmiddelen voor blinden en
slechtzienden, en anderzijds
een resem hondenfoto’s.
Andere attracties zijn een
doorlopende tombola, en
standjes ten voordele van het
dierenasiel Ganzeweide en
Licht in het Duister Rwanda.
Er is ook een lekkere barbecue
(12,50 euro per persoon,
vooraf inschrijven).
In dit 13de levensjaar zorgt
het opleidingscentrum
niet alleen, zoals elk
jaar, voor een belangrijk
aandeel in het opleiden
van blindengeleidehonden,
het biedt ook jaarlijks een
belangrijke stagegelegenheid
voor studenten in de

De trainingspiste van het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden “Vrienden der Blinden” in de Ganzenstraat.

richting dierenzorg
(dierenartsassistent). Het
is daarenboven ook tot
een bekende toeristische
trekpleister van Koksijde
uitgegroeid. Met de vele
bussen die elk jaar de
instelling komen bezoeken
trekt dit opleidingscentrum

duizenden toeristen aan.
Zo is “Vrienden der BlindenKoksijde” ondertussen tot
een echt begrip zowel binnen
de geleidehondenwereld als
bij het gewone dagjesvolk
uitgegroeid, zelfs tot buiten
de landsgrenzen wat voor
de gemeente een mooi

meegenomen reclame is.
De opendeur start om 14
u. en parkeren kan in de
Burgweg. Deze niet te missen
gelegenheid komt jaarlijks
tot stand dankzij de niet te
onderschatten logistieke steun
van de gemeente Koksijde.
Meer info: vrienden.der.blinden@skynet.be

Oproep: zangers gezocht!
Na het succes van de vorige edities, wordt het massazang
spektakel “De gemeente zingt” van de zomer twee maal
georganiseerd: “Oostduinkerke zingt” op woensdag 8 juli
vanaf 19 u. op de Zeedijk van Oostduinkerke, en “SintIdesbald zingt” op zaterdag 22 augustus vanaf 19 u. op het
Grardplein in Sint-Idesbald.
Beide edities worden ingezet met een live-optreden van Wim
Leys & @fundum. Vanaf 20.30 u. kan men meezingen en
swingen met de tijdloze klassiekers aan de hand van een
krantje met alle liedjesteksten. Hier is het publiek de ster van
de avond! Op het meezingprogramma staan o.m. liedjes van
Soulsister, Queen, Marco Borsato, Natalia, Clouseau, enz.
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De dienst Toerisme is voor beide edities nog op zoek naar
podiumzangers. Het moeten geen goede zangers zijn, wel
ambiancemakers die gedurende het hele meezingprogramma
op het podium blijven staan. Minimumleeftijd is 20 jaar.
Wie wil meedoen aan dit evenement, zendt een mailtje aan
toerisme@koksijde.be of T 058 51 29 10 met de vermelding
van naam, telefoonnummer, leeftijd en welke editie (8 juli of
22 augustus). In ruil voor je deelname ontvang je een gratis
T-shirt, een drankje en een unieke belevenis met heel veel
leute en plezier!
Meer info: www.vlaanderenzingt.be.

Beleven Evenementen

Vijfde editie Koksijde Latin Club..!
Op zaterdag 4 juli vindt vanaf 14 u. op het strand van Koksijde, ter hoogte van het Eugenie Teirlinckplein, voor de vijfde
maal het festival Koksijde Latin Club plaats. Koksijde Latin Club is het énige gratis festival op het strand in België. Een
topligging met een topformule, met andere woorden. Bij zo’n 5.000 salsa aficionados is het festival een vaste afspraak op
de agenda geworden.

De formule waarmee het festival startte in 2005 bleek van
in het begin een schot in de roos: salsa, strand, gratis. Drie
sleutelwoorden, drie voltreffers. In tegenstelling tot de meeste
festivals in België, en dat zijn er nogal wat, verzoent Koksijde
Latin Club de aspecten “gratis” en “kwaliteitsvol” met elkaar.
De missie van Koksijde Latin Club is dus simpel en duidelijk:
gratis kwaliteitsoptredens brengen naar het grote publiek,
en dit in een latino-sfeer. Aan het publiek van Koksijde Latin
Club kan geen leeftijd verbonden worden. Jong en oud vindt
er zijn gading. Koksijde Latin Club leeft en werkt volledig
op vrijwilligers met ambitie. Een ambitie om vertier van de
bovenste plank te brengen zonder moeilijkdoenerij of allures
om de grootste te worden, maar wel de fijnste uiteraard. Op
vorige edities mocht de organisatie o.a. Cubanen, Britten,
Fransen, Duitsers, Ieren, Spanjaarden en Mexicanen tot het
publiek rekenen.
Een volmaakte smeltkroes van kleuren, leeftijden en talen dus!

Programma
Ocho y Media, ofwel “the French sauce makers”
Deze fantastische salsaband (Parijs) is een ware openbaring
in het genre, getuige de hits die ze hadden in in 2007. Hun
muziekstijl is een verfrissende mix van stijlen waaronder ska,
cumbia, balkan beats en reggae.
Ghetto Flow
Ghetto Flow (Nederland) is Europa’s beste reggaeton collectief
en werkte al samen in remixes, features en producties met
onder andere K-liber, Gerald y la Ritmica, Basic One, Bimbo,
Gatto Gabriel en Romy Rick van Fruta Nueva. De groep mixt
verschillende muziekstijlen zoals dancehall, hiphop, salsa,
merengue en bachata wat een unieke sound produceert. Ze

waren ze te zien op Parkpop, Noorderslag, Antilliaanse feesten,
Bospodium, Grolsch Grote Prijs en het Amsterdam Roots
festival.
Que Bueno Que Son
Deze strak spelende band bestaat uit ervaren muzikanten die
afkomstig zijn Caraïbische gebieden als Aruba, Curaçao en
de Dominicaanse Republiek, de bakermat van de merengue.
Met een enthousiaste aanpak meet Que Bueno Que Son oude
nummer een perfect passend nieuw jasje aan dat gegarandeerd
vuur en passie op de dansvloer creëert. Een relatief nieuwe band
in de scene maar ze bestaat wel uit uiterst ervaren muzikanten.
Het enthousiasme waarmee ze spelen doet telkenmale de vonk
overslaan naar het uitbundig dansend publiek.
Proyección Latina
Proyección Latina is een formatie van Latijns-Amerikaanse
artiesten die Caribische muziek brengt.
Deze band is tot stand gekomen door interesse en studie van
verschillende bestaande ritmes van landen zoals Cuba, Puerto
Rico, de Dominicaanse Republiek, Colombia, …
Proyección Latina geeft aan elk ritme een eigen persoonlijkheid,
zonder de oorsprong ervan uit het oog te verliezen.
Azucar Salsa + DJ Bartolomeo
Traditiegewijs opent expert Rob Willems van dansschool Azucar
Salsa en zijn 10-koppig team van salsa-experts het festival op
de ritmes van DJ Bartolomeo. Tijdens twee gespreide sets leren
ze de bezoekers hun eerste salsa-danspassen aan, afgewisseld
met prachtige demonstraties van onder andere de Rueda de
Casino, Merengue en Salsa.
Meer info: www.koksijdelatinclub.com
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Agenda Juni 2009

Elk weekend
Vanaf 9 uur tot zonsondergang /
Vliegsport: Initiatievluchten
of luchtdopen
Koksijde, WAC, Koninklijke West Aviation
Club, Ten Bogaerdelaan 15
Info: en afspraak: T 058.31.23.67,
T 0497.30.55.90

Natuur in de kijker
Gratis geleide wandelingen in
verschillende natuurgebieden
“Cultuur & Natuur…een gezonde en culturele
begeleide wandeling doorheen Koksijde”
-07/06 start om 14.15 uur - parking O.L.V.ter-Duinenkerk - J.Van Buggenhoutlaan Koksijde-bad
“Over verhalen van het harde vissersleven en
ontdek de oudste duinen van onze kust…de
Oostvoorduinen”
-14/06 start om 14.15 uur - Vissersherberg
‘De Peerdevisscher’, binnenplein Nationaal
Visserijmuseum van Oostduinkerke
Geleide duin-en schelpenwandeling
-20/06 start om 09.30 uur - Koksijde,
Elisabethplein ; einde Zeedijk Koksijde-aanzee
“Maak kennis met de ezeltjes die grazen in de
Houtsaegerduinen-Kerkepannebos…”
-21/06 start om 14.15 uur - ingang
(infopaneel) Houtsaegerduinen (einde
Veurnelaan - Sint-Idesbald)
Geleide duin-en schelpenwandeling
-27/06 start om 09.30 uur - Koksijde,
Elisabethplein ; einde Zeedijk Koksijde-aanzee
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

01/05-14-06 / Duinaspergesfestival

Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en
Wulpen
Info: Toerisme koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Maandag 1 juni
Koksijde-dorp, militair domein

Landbouwersbeurs

Info: Landbouwersbeurs Wingene, Roeselare,
T 0476.23.52.25, info@landbouwersbeurs.be;
www.landbouwersbeurs.be

Oostduinkerke, Zeedijk

Samplingactie Nestlé - La
Laitière

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10, www.koksijde.be,
toerisme@koksijde.be

9.30 uur / Bedevaart
Willibrordusputje gevolgd
door eucharistieviering
Wulpen, Sint-Willibrorduskerk
Info: feestcomtie Wulpen

Zouavenherdenking
10 uur / Bloemenhulde

Koksijde-dorp, Frans militair kerkhof,
Kerkstraat

11 uur / Bloemenhulde en toespraken
Zouavenmonument
Koksijde-aan-Zee, Zouavenplein

11.30 uur / Optocht via Zeedijk en
defilé voor het gemeentehuis
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

14-18 uur / Open Tuinendag

Oostduinkerke
De Gezinsbond Oostduinkerke organiseert
voor het eerst open Tuinendag
U ontvangt een brochure met korte
omschrijving van de tuinen en een
gemeenteplan. Op het programma
staan ondermeer een Japanse tuin, een
kunstenaarstuin, een speeltuin, een
gemengde tuin, een tuin met dieren. Tevens
wordt voor een nuttige en aangename
omkadering gezorgd.
Prijs: € 5 per Bondsgezin , € 2 per individueel
lid; voor niet-leden respectievelijk € 12 en € 5.
Betalen en inschrijven doe je in de eerste
tuin die je bezoekt. De volgorde en het aantal
tuinen bepaal je zelf.
Meer info: Ria Vanrobays, Leeuwerikstraat 2a,
T 058 24 00 54, T 0477 84 54 94.

Dinsdag 2 juni
19.30 uur / Avondwandeling

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne

Info: prijs leden: € 3; niet-leden: € 5
Info en inschrijvingen: Markant Sint-Idesbald,
Lena Proot, T 058 51 51 37

Donderdag 4 juni
17-20 uur / Bloedinzameling

Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Info & org. Rode Kruis, Marc Vandermeiren,
T 0475 82 59 40,
vandermeiren.marc@telenet.be

Vrijdag 5 juni
14 uur / Geleide fietstocht

Oostduinkerke, Leopold II-Laan, Ameubla

Info & organisatie:
OKRA Oostduinkerke-Wulpen, T 058 51 34 02

Zaterdag 6 juni
14-20 uur / Open deur

Koksijde, opleidingscentrum voor
blindengeleidehonden, ganzestraat9
Zie Tij-dingen blz 36

Info: Vrienden der Blinden, T 058 51 00 01,
www.vriendenderblinden.be, vrienden.der.
blinden@skynet.be

15-17 uur / Wielerwedstrijd, Grote
prijs Houtsaeger

Koksijde-dorp, café De Welkom
Omloop Kerkstraat - Noordstraat Zeelaan - Panoramalaan - C. francklaan
- Nieuwe wandeling - Fazantenparkstraat
- Verdedigingslaan - overwinningslaan Spotboefstraat - Dorlodotlaan - Koninklijke
Baan - Doornpannestraat - Gulden zandstraat
- Pylyserlaan - Visserstraat - galloperstraat kerkstraat
Er worden 10 ronden van telkens 7,5 km
afgelegd
Info: Jan Deramoudt: T 058 51 10 74

14-18 uur / Open museumdag:
museum gratis toegankelijk
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

14 uur / Geleide wandeling in
natuurresevaat Doornpanne
met aandacht voor fauna en
flora
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne

Info: bezoekerscentrum, T 058 53 38 33,
www.iwva.be

Zondag 7 juni
Oostduinkerke, Zeedijk

Rommelmarkt

Info: feestcomité Oostduinkerke-aan-Zee,
T 0476 99 72 00

10 uur / Geleide wandeling in Ter Yde
Oostduinkerke, Noordzeedreef, infoluifel

Info: VBNC De Nachtegaal, T 058 42 21 51

14.15 uur / Cultuur en natuur..een
gezonde en culturele begeleide
wandeling doorheen Koksijde
Koksijde-aan-Zee, J. Van Buggenhoutlaan,
parking O.L.V.-ter-Duinen
Info: toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Nederlands (duur 1,5 uur)

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, www.tenduinen.be,
info@tenduinen.be

16 uur / Vinkenzetting

Koksijde-dorp, Café de Welkom

Info: toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Woensdag 10 juni
16.30-20 uur / Bloedinzameling

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg,
Witte Burg 92

Info & org.: Rode Kruis, Marc Vandermeiren,
T 0475 82 59 40,
vandermeiren.marc@telenet.be

Donderdag 11 juni
8.45 uur / Fietsen rond het Gentse
Koksijde, station

Info &, inschr.: € 50 leden & partners,
€ 60 niet-leden,
Markant SintIdesbald, Lena Proot,
T 058 51 51 37 of jacques.proot@skynet.be

Koksijde, Oostduinkerke

Daguitstap vanuit de
gemeente naar Amiens in
Frankrijk
Zie Tij-dingen blz 32

Inschrijvingen vooraf in toerismekantoor,
meer info: zie Tij-Dingen blz.
Info en organisatie: dienst Toerisme
Koksijde-Oostduinkerke, T 058 51 29 10

13.30 & 19.30 uur / Bloemschikken

Koksijde-aan-Zee, Tulpenlaan 41, parochiaal
centrum
Info & inschr. Gerda Van den steen,
T 058 51 17 97

14.30 uur / Discussienamiddag:
Rechtvaardige belastingen ,
ingeleid door Marc Mortier
Koksijde, Bibliotheek, W. Elsschotzaal
Org. A.Vermeylenfonds Kok-Odk,
Info: R.Lema 0497 90 52 12

Vrijdag 12 juni
14 uur / Geleide wandeling

Oostduinkerke, Leopold II-laan, Ameubla
Info & organisatie: Okra
Oostduinkerke-Wulpen, T 058 52 37 77

Zaterdag 13 juni
10 uur / Garnaalvissers te paard +
koken en verkopen van de
garnalen op de zeedijk
Oostduinkerke, Astridplein, strand

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29.10
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Agenda Juni 2009
14 uur / Themawandeling: speciale
planten van de duinen
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2

Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33

18 uur / Opening kermis + BBQ in ’t
Oud Schooltje, kerkstraat
Koksijde-dorp

Inschrijvingen vooraf, T 0498 10 69 03
Info: Toerisme koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Zondag 14 juni
11-12.30 uur / Aperitiefconcert
fanfare de Ware Vrienden
Zwevegem
Sint-Idesbald, G. Grardplein

Info: feestcomité Sint-Idesbald, Luc Callebert,
T 0474.40 17 80, luc.callebert@skynet.be

11.45 uur / Orgelbespeling Korneel
Bernolet

Koksijde-dorp, Sint-Pieterskerk, kerkstraat
Gratis toegang
Info: voorzitter Orgelkring, Bernard Lust,
T 058 51 42 30

14.15 uur / Geleide wandeling over
verhalen van het harde
vissersleven en ontdek de
oudste duinen van onze kust ..
de Oostvoorduinen
Oostduinkerke, Vissersherberg
De peerdevisscher

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Nederlands (duur: 1,50 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be,
www.tenduinen.be

16 uur / Wandelconcert
Koksijde-dorp, Zeelaan

Info: feestcomité Koksijde-dorp,
T 0498 10 69 03

Maandag 15 juni
10 uur / Eredienst overleden
parochianen, opgeluisterd
door het Beauvarletkoor

Koksijde-dorp, Sint-Pieterskerk
Gevolgd door receptie in ’t Oud schooltje

18.30 uur / Intermaatschappijen kroegentocht
Koksijde-dorp

Info: feestcomité Koksijde-dorp,
T 0498 10 69 03

Dinsdag 16 juni
14 uur / Ontspanningsnamiddag voor
mindervaliden
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, kerkstraat
Info: feestcomité Koksijde-dorp,
T 0498 10 69 03

Woensdag 17 juni
14 uur / Kindernamiddag

Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Info: feestcomité Koksijde-dorp,
T 0498 10 69 03

14 uur / Gezelschapsnamiddag met
kaarten e.a.spellen
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

Inkom leden: gratis; niet-leden: € 1
Organisatie: Okra Oostduinkerke-Wulpen,
T 058 51 34 02

Donderdag 18 juni
Koksijde, Oostduinkerke

Daguitstap vanuit de
gemeente naar Saint-Valériesur-Somme & Abbeville
Zie Tij-dingen blz 32

Info en organisatie: dienst Toerisme KoksijdeOostduinkerke, T 058 51 29 10

Koksijde-dorp, Zeelaan

Avondmarkt

Info: Dirk Vanbuylaere, T 0477 37 12 18

Vrijdag 19 juni
20 uur / Feest van de Oostduinkerkse
Paardenvissers met
voorstelling Mieke garnaal en
eredames 2009
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

20/06/2009 - 12/07/2009

Koksijde, verschillende restaurants

Garnalenfestival

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Zaterdag 20 juni
9.30 uur / Geleide duin- en
schelpenwandeling

Koksijde, Elisabethplein nabij Duinenhuis

Info: dienst Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

10-21 uur / Braderie hartje Koksijde,
verschillende animaties,
met o.a. hondendressage,
elegantiewedstrijd voor
honden, enz…

10 - 21 uur / Braderie met allerlei
animatie
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan

Info: Handerlaarsbond Koksijde

11-12.30 uur / Aperitiefconcert
Vrienden van de brandweer
van oostduinkerke
Sint-Idesbald, G. Grardplein

Info: feestcomité Sint-Idesbald, Luc callebert,
t 0474 40 17 80

14.15 uur / Geleide wandeling
maak kennis met de
ezeltjes die grazen in
de Houtsaegerduinen Kerkepannebos

Sint-Idesbald, einde Veurnelaan infoluifel
Houtsaegerduinen
Info: Toerisme koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Nederlands (duur: 1,50 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058.53.39.50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

16 18 uur / Wandelconcert Vrienden
van de Brandweer van
Oostduinkerke
Koksijde-aan-Zee, centrum

Info: feestcomité Koksijde-aan-Zee,
T 0475 25 74 24

Woensdag 24 juni
14 uur / Gezelsschapsnamiddag met
kaarten e.a. spellen
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

Inkom leden : gratis; niet-leden: € 1
Organisatie: Okra Oostduinkerke-Wulpen
Info: T 058 31 34 02

17-19.30 uur / Bloedinzameling
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128

Info & org.: Rode Kruis, Marc Vandermeiren,
T 0475 82 59 40,
Vandermeiren.marc@telenet.be

Koksijde, Zeelaan

Org. Handelaarsbond Koksijde, Yves Roose

Koksijde-aan-Zee, Hertstraat

Straatfeest
10.30 uur / Opening
11.30 uur / Aperitief
12.30 uur / Barbecue + dessert + koffie
(€ 20)
15 uur/ Dans en animaties
Doorlopend volksspelen
Iedereen welkom. Gelievevooraf in te
schrijven op reknr. 860-1071271-82 agentschap Beernaert, met vermelding van
naam en straatfeest hertstraat
Info: Sam Beernaert, T 058 51 27 90

Donderdag 25 juni
9 uur / Garnaalvissers te paard
Oostduinkerke, Astridplein, strand

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Vrijdag 26 juni
14 uur / Geleide wandeling

Oostduinkerke, Leopold II-Laan, Ameubla
Info & organisatie: OKRA OostduinkerkeWulpen, T 058 52 37 77

19 uur / Club Brugge - KVV Coxyde
Koksijde-dorp, Henri Houtsaegerstadion

Zondag 21 juni
8 uur / Rommelmarkt

Koksijde-dorp, Zeelaan

Info: feestcomité koksijde-dorp,
T 0498 10 69 03, inschrijvingen in ’t Oud
Schooltje

8.30-12 uur / 10de Motortoertocht
door Frans Vlaanderen
Sint-Idesbald, parking kerkepanne

Info: sportdienst Koksijde, T 058.53.20.01

Info & kaarten, Toerisme KoksijdeOostduinkerke, T 058 51 29 10

Zaterdag 27 juni
9.30 uur / Geleide duin- en
schelpenwandeling

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

14 uur / Familiale fietstocht
Koksijde-dorp, Kerkstraat 53

Org. Davidsfonds Koksijde, info: Greta Leye,
Veurnestraat 4, Koksijde, T 058 51 38 65,
leyegreta@hotmail.com
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Agenda Tentoonstellingen
9.30 uur / Vertrek van de
paardevissers naar
Oostduinkerke-aan-Zee onder
begeleiding van de Harmonie
Vrienden van de brandweer
Oostduinkerke-dorp - Zie Tij-dingen blz 31

10.30 uur / Start wedstrijd in het
garnalenvissen voor de
paardenvissers, voor de
kruiers en de kinderen
Oostduinkerke-aan-Zee

11-18 uur / Folkloremarkt De Visserij
en oude ambachten met
muzikale ambiance
Oostduinkerke-aan-Zee, Fabiolaplein

11 uur / Bereiden en verkopen van de
Paardenvisserssoep, org. Orde
van de Paardevissers
Oostduinkerke-aan-Zee, Fabiolaplein

11.30 uur / Koken en verkopen van de
garnalen
Oostduinkerke-aan-Zee, Astridplein

13.30-16 uur / Compostnamiddag
Koksijde-dorp, containerpark

Info: milieudienst Koksijde, T 058 53 34 39

Zondag 28 juni
9.30 uur / Eucharistieviering voor
Zeewijding
Oostduinkerke-aan-Zee, mariakapel

10.30 uur / Zeewijding

Oostduinkerke-aan-Zee

11-12 uur / Folkloristische dansen en
muziek - visbakken
Oostduinkerke-aan-Zee, Astridplein
Zie Tij-dingen blz 31

17/01-15/12 / Getij-Dingen
Koksijde, strand

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, Valerie
Vandamme,
T 058 53 39 57
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be.be

28/03-04/10 / De 3de triënale voor
hedendaagse kunst aan zee

Week: 10-18 u.
Weekends en feestdagen: 14-18 u.; gesloten
op maandag
Hedendaagse Kunst aan zee
De 3 deelnemende beaufortkunstenaars zijn
Krijn De Koning(NL),
in Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Week: 10-18 u. - Weekends en feestdagen: 1418 u.; gesloten op maandag
Evan Holloway(VS),
strand Sint-Idesbald
Valérie Mannaerts (B),
strand Oostduinkerke
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme,
T 058 53 39 57; info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

16/05-13/09 / Piet Florizoone en
Margritte Vannuffel
Oostduinkerke, Zeedijk

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57,
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be
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14 uur / Optreden show- en drumband
El Fuerte, koksijde
15.15 uur / Uitreiking diploma
garnaalwedstrijd
Oostduinkerke-aan-Zee

15.30 uur / Grote folkloristische
Garnaalstoet

Omloop: IJslandplein - Zeedijk - Europaplein
- Albert I Laan - Leopold II-Laan Oostduinkerke-dorp

17 uur / Garnalenworp van op de pui
van het oud-gemeentehuis

Oostduinkerke-dorp
Tussen de snoepjes zitten garnalen
verborgen. De gelukkige vangers ontvangen
op het binnenplein van het Nationaal
Visserijmuseum van oostduinkerke een
portie verse garnalen
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10, www.koksijde.be,
toerisme@koksijde.be

11-12.30 uur / Aperitiefconcert
Koninklijke fanfare De Moedige
Vrienden Borgt-Grimbergen
Sint-Idesbald, G. Grardplein

Info: feestcomité Sint-Idesbald, Luc Callebert,
T 0474 40 17 80

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Nederlands (duur: 1,50 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan /Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

19 uur / SV Zulte-Waregem - KVV
Coxyde

Koksijde-dorp, Henri Houtsaegerstadion
Info & kaarten: Toerisme
Koksijde-Oostduinkerke, T 058 51 29 10

20/06-20/09 / Marc Lagrange ft.
Elise Crombez –
EELiZEE - LUST - ICONEN
fotografie

Abijhoeve ten Bogaerde:
Elke dag van 14-18 uur
Ten duinen 1138
di. – vrij. : 10-18 uur
weekend: 14-18 uur; maandag gesloten
Abdijhoeve Ten Bogaerde en Abdijmuseum
Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme,
T 058 53 39 57, info@tenduinen.be,
www.tenduinen.be

Juni / Sabine Carlier, Hulste,
keramiek

Sint-Idesbald, Lievino, Strandlaan

Info: Kapsalon Lievino, T 058 51 18 05

12/06-21/06 / Ingrid Geudens,
gemengde technieken en
keramiek, schilderkunst
Open elke dag van 15-18 uur
Sint-Idesbald, Keunekapel,
H. Christiaenslaan 40

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 .57, Valerie Vandamme

Dinsdag 30 juni
13 uur / Garnaalvissers te paard
Oostduinkerke, astridplein, strand

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Vrouwencirkel
Ontmoet 1x per maand jezelf en anderen
in de veilige en helende ruimte van een
vrouwencirkel, om samen open te bloeien en
te groeien, om samen onszelf en ons leven in
balans en harmonie te brengen.
In de veilige en helende ruimte van een
vrouwencirkel vind je geborgenheid, warmte,
vriendschap, vreugde, wijsheid, kracht, groei en
ontwikkeling.
Elke cirkelbijeenkomst wordt gedragen door een
bepaald thema.
Vertellen, luisteren, inzichten krijgen… Woorden
en verhalen, onderwerpen die in je leven
belangrijk zijn en die je wil delen met andere
vrouwen.
Spreken en luisteren vanuit je hart. Oude
patronen helen en loslaten. Persoonlijke sleutels
tot geluk (her)ontdekken. Jezelf laten ontpoppen
tot een prachtige vlinder.
Cirkelbijeenkomsten: 1 x per maand
Voor wie: voor vrouwen van alle leeftijden,
max. 8 deelneemsters
4 dinsdagnamiddagen: 3 maart, 31 maart,
28 april en 26 mei 2009, van 13.45u tot 16u.
OF
4 donderdagavonden: 5 maart, 2 april, 30 april
en 28 mei 2009, van 19.45u tot 22u.
Vervolgreeks vanaf september, eveneens op
dinsdagnamiddag of donderdagavond.
Plaats: Duinparklaan 33, 8670 Oostduinkerke
(Koksijde)
Prijs: 20 € voor de vier bijeenkomsten
Info en inschrijvingen: Verheyen Reini,
T 058 51 05 78 - 0475 37 77 22,
verheyenreini@hotmail.com

06/06-26/07 / Expo Thomas Ritter
Louis Leloup
Oostduinkerke,
Art gallery De Muelenaere & lefevere
Polderstraat 76
Info: De Muelenaere & lefevere,
T 058 51 47 57, dml@skynet.be

13 & 14/06 / Tentoonstelling
Koksijde lagere graad
(+ basisscholen)

Open elke dag 14 – 17 uur
Sint-Idesbald, ster der zee, Kon. Baan

Info:c.c. Taf Wallet Westhoek Academie
Koksijde, Veurnelaan 109, T 058 51 65 27,
els.desmedt@koksijde.be

20, 21 & 22/06 / Tentoonstelling
afgestudeerden 5de Hogere
Graad + 2de specialisatie
graad

Open elke dag 14-17 uur
20, 21 & 22/06
Sint-Idesbald, ster der zee, Koninklijke baan
Info: c.c. Taf Wallet Westhoek Academie
Koksijde, veurnelaan 109
T 058 51 65 27, els.desmedt@koksijde.be

Agenda Activiteiten met regelmaat

Dagelijks
Kinderoppasdienst

bij Marianne Vandenberghe, Svinkxstraat 10,
8670 Koksijde, T 058 51 86 55

Kinderoppasdienst

Bruno Van Wynsberghe, Dorpsstraat 1,
Oostduinkerke, T 058.51.89.61

van 20.30 - 21.30 uur / KaraTe
Shotokan

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.

van 20 - 21 uur / Zazen
(zittende meditatie)

beginners graag 20 min. vroeger,
c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, St.-Idesbald,
org. Belgische Zenvereniging, T 058 51 52 37.

Wekelijks
Elke maandag
13.30 - 17 uur / Doe-Mee-Namiddag,
hobbynamiddag in gezelschap
Trefcentrum Ligerius, Zeelaan 39, Koksijde,
org. KAV Koksijde, T 058 51.06.92.
Deelname: leden KAV e 1,50 /
niet-leden e 2,50. (kopje koffie inbegr.)

13.30 uur / Bridge-namiddag

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

19.30 uur / AA-vergadering te
Koksijde

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

14 - 17 uur / Kaarting

feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92,
Oostduinkerke, org. Vlaamse Seniorenclub
Koksijde Oostduinkerke, T 058 51 75 45 of
T 058 51 23 95.

14 - 17 uur / Kaarting in de
Kerkepannezaal

Strandlaan Sint-Idesbald,
info & organisatie OKRA, T 058 51 44 37,
daniellajean@telenet.be (tot eind juni)

17 - 18.30 uur / Recreatief turnen
voorjongens en meisjes
(vanaf 6 jaar)

sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat,
Oostduinkerke, org. Turnclub Oostduinkerke,
T 0476.41.86.02.

vanaf 17 uur / Biljart Carambole

(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
(e 1,00 / 1/2 u.). Nieuwe leden zijn steeds
welkom. T 058.51.35.58.

14 - 18 uur / Fietsen

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

van 17.30 tot 18.30 uur / Turnen
voor 50+

Sporthal Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde,
T 058 51 51 09 of T 058 51 56 64.

19 - 21 uur / AiKiDo

zaal voor Vloersporten, Koksijde-dorp,
org. AiKiDo-club Koksijde, T 0475.48.56.06,
www.sensei.be. 3 gratis proeflessen.

21 - 22 uur / KoBuDo

zaal voor vloersporten, Koksijde-dorp,
org. AiKiDo-club Koksijde, www.sensei.be

19.30 - 20.30 uur / Sportiva:
Conditietraining (1/2 uur)
en recreatief basketbal
(1/2 uur) voor heren

Sporthal Hazebeek (Hazebeekstraat,
Oostduinkerke), org. L. Leroy, T 058 51 77 78.

van 20.30 - 22 uur / Sportiva:
Conditietraining (1 uur) &
recreatief badminton
(1/2 uur) voor dames
Sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat,
Oostduinkerke, org. S. Chamon,
T 058 51 97 73.

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

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

14 - 18 uur / Kaarting

feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92,
Oostduinkerke, Seniorengroep Oostduinkerke
Wulpen (SOW),T 058 51 65 00.

om 14 uur / Kantklossen

Van begin sept. - eind juni

Hotel Apostroff, Lejeunelaan 38, Koksijde,
T 058 51 87 12 of 0495 15 14 46.

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

20.15 uur-22.30 uur / Repetities
Beauvarletkoor

14 - 17.30 uur / Ontmoetingsnamiddag
voor mindervaliden

14 - 18 uur / Petanque

14-17.30 uur / Salon- en jazzdansen

in de Kerkepannezaal, Strandlaan 128,
St. Idesbald, org. Beauvarletkoor Koksijde,
T 0476 45 27 50, pierrottossyn@yahoo.com.

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

19.30 -21.30 uur / Sos-depressie hoe omgaan met depressie zelfzorg
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

vanaf 19 uur / Kookworkshop
wereldkeuken, lentekeuken,
tapas, zomerkeuken
Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54,
Oostduinkerke, T 058.52.16.65 of
T 0476.4091.62

19.30-20.30 uur / Stille Meditatie

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

14 uur / 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
om 14 uur / Recreatief fietsen
(ca 35 km)
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.

14 - 18 uur / Fietsen

van mei tot half september

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

van 14.30 u. tot 17 u. / Scrabble

zaal Kerkepanne, Strandlaan 128,
St.-Idesbald. Ontspannend en leerrijk.
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde
(info 058 51 03 93)

Ons Heem St.-Rita, Pylyserlaan 11,
org. Kontaktgroep Mindervaliden
Groot-Koksijde, T 058 51 56 97.

elke 1ste en 3de dinsdag van de maand
feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat,
Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde,
T 058 51 51 09 - 058.51 56 64.

van 14 - 17.30 uur / Disco en
lijndansen

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

van 16 - 18.30 uur / Zitdag ‘Kind &
Gezondheid’
9-12 de woensdagvoormiddag

Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. S.V.V. T 058 51 41 47.

vanaf 19 uur / Biljart

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

19.30 - 21 uur / Training Shotokankarate
gemeentelijke basisschool, Abdijstraat,
Koksijde, org. Karateclub Koksijde,
T 058 52 02 42,
johan.vanmassenhove@scarlet.be

19.30 - 21 uur / Kadgamala Karate

Sportzaal Basisschool De Letterzee,
Fastenaekelslaan 24, Koksijde.
Eerste 2 proeflessen gratis ! T 0472 70 31 71,
T 058 51 63 70, T 058 51 94 73;
mai@kami.be, www.mai.kami.be

om 20 uur / Lokale K.S.D.-ronde

op 145425 Mhz van de radio-amateurs
Koksijde

vanaf 20 uur / Scrabble

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

20 - 22 uur / Yantra Budokai-do

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

8-13 uur / Wekelijkse Markt
van april t.e.m. september

Oostduinkerke, Groenendijk

15-17 uur / Bowling voor senioren

Bowling Stones, De Pannelaan 81, Adinkerke,
org. Neos Koksijde T 058 51 14 15 of
Jeaninne Nowé, 058 51 33 01.
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Agenda Activiteiten met regelmaat
vanaf 19 uur / Kookworkshop
wereldkeuken, lentekeuken,
tapas, zomerkeuken
Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54,
Oostduinkerke, T 058.52.16.65 of
T 0476.4091.62

19 - 20.30 uur / Repetities Onze-LieveVrouw-Ten Duinenkoor
O.L.V.-Ten Duinenkerk,
J. Van Buggenhoutlaan, Koksijde-bad,
T 058 52 24 56. Iedereen welkom.

van 14-18 uur / kaarting

van 2 oktober tot 29 april 2008

feestzaal Witte Burg, org. Seniorengroep
Oostduinkerke-Wulpen (SOW), T 058.51.65.00

Elke woensdag
Lentelessen Kidstennis in
TCK Koksijde voor 3 tot 12
jarigen.

Info: TCK Stephan Wydooghe, T 058.52.35.03

10 - 11 uur / Turnen voor 50+

o.l.v. ervaren kinesiste, zaal voor
Vloersporten, achter politiekantoor,
Koksijde-dorp, org. KAV-Koksijde,
T 058 51 64 74. Bijdrage : leden KAV e 1,75 /
niet-leden e 2,50 (nt tijdens schoolvakanties).

vanaf 14 uur / Kaart- en
boldernamiddag

zaal Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. S-Plus Koksijde,
T 058 51 28 33 of 0495 42 86 15.

om 14 uur / Fietsuitstap voor
senioren

van begin april tot eind september

vertrek: tennisclub Koksijde, org. Westhoekverkenners, T 058.51.28.33, T 0495.42.86.15

vanaf 19 uur / Kookworkshop
wereldkeuken, lentekeuken,
tapas, zomerkeuken
Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54,
Oostduinkerke, T 058.52.16.65 of
T 0476.4091.62

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

19.30 - 21 uur / Repetities St.Niklaaskoor Oostduinkerke

Parochiehuis, Vrijheidstraat 6a,
Oostduinkerke, org. St.-Niklaaskoor
Oostduinkerke, T 058 51 49 20, dirigent Paul
Depondt, Paul.depondt1@telenet.be.
De repetities zijn toegankelijk voor het
publiek.

Elke donderdag
14 - 17 uur / 50-plussers dansen

feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat,
Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde,
T 058 51 51 09 of 058 51 56 64.

9 - 12 uur / Zitdag
‘Kind & Gezondheid’

laatste donderdag van de maand

Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. S.V.V. T 058 51 41 47.

van 14.30 u. tot 17 u. / Petanque
(of darts)

zaal Kerkepanne (Strandlaan 128,
St.-Idesbald). Gezellig, geen competitie.
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde
(info 058 51 03 93)

14 uur / Recreatief wandelen

vertrek: OLV-Ter-Duinenkerk,
org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde,
T 058 31 18 71. (niet in juli en augustus)

vanaf 14 uur / Zitdag ‘Kind &
Gezondheid’

14 - 18 uur / Petanque

14.30 - 17.30 uur / 50-plussers dansen

19.30 - 20.30 uur / AiKiDo

Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. S.V.V., T 058 51 41 47

feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat,
Koksijde-dorp, org. Seniorendansgroep de
Golfbrekers, T 058 51 51 09 &
T 058 51 32 92.

16-17.30 uur / Yantra Budokai-do
(jeugd)

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.

van 19 - 20 uur / Hondenafrichting

Guldenzandstraat 25, Oostduinkerke,
org. Fidelia Honden-africhtingsvereniging.
Contact: André Verveckken, penningmeester,
A. Florizoonelaan 14, 8660 Adinkerke,
T 0472 26 59 18.

19.30 uur / AA-vergadering te
Koksijde

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

14 – 18 uur / Petanque

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

van 20 - 21 uur / Zazen
(zittende meditatie)

beginners graag 20 min. vroeger,
c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, St.-Idesbald,
org. Belgische Zenvereniging, T 058 51 52 37.

om 20 uur / Lokale K.S.D.-ronde

op 145425 Mhz van de radio-amateurs
Koksijde
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zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke,
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW),
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01.

Sportzaal basisschool De Letterzee,
Fastenaekelslaan 24, Koksijde,
org. AiKiDo-club Koksijde, www.sensei.be

14 uur / Fietsuitstapjes
van april tot september

start Witte Burg, org. Vlaamse Seniorenclub
Oostduinkerke, T 058 51 75 45 of
T 058 51 23 95.

14.30 - 17 uur / 50-plussers-dansen

Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. Seniorendansgroep De
Zeester, T 058 51 93 16 of T 0486 87 29 63.

vanaf 17 uur / Biljart Carambole

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 / 1/2 u.). Nieuwe leden zijn steeds
welkom. T 058 52 04 65.

17 - 18.30 uur / Recreatief turnen
voor jongens en meisjes
(vanaf 6 jaar)

sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat,
Oostduinkerke, org. Turnclub Oostduinkerke,
T 0476.41.86.02.

van 14 - 17 uur / prijskaarting
manillen

zaal Kerkepanne, Strandlaan 128, SintIdesbald. Spannend en aangenaam. Org.
Vlaamse Seniorenclub Koksijde,
T 058.51.23.01

20 uur / Scrabble

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

20 uur / Kleurwishkaarten

enkel elke 2de donderdag van de maand

café ’t Botteltje, Noordstraat 8, Koksijde,
org. Café ’t Botteltje, T 0477 64 00 04

20 - 22 uur / Repetities Gemeentelijke
Harmonie Koksijde
Noordduinen, org. Gemeentelijke Harmonie
Koksijde. De repetities zijn voor het publiek
toegankelijk. T 058.51.99.47,
T 0485.94.07.56 - 24/24 Sosalmedrua.
vzw@skynet.be, www.sos-almedrua-vzw.be

Badmintonclub Westhoek, trainingen
Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek
Info: Frank De Rore, T 0473.73.28.57

20 - 22 uur / Harmonie Vrienden van
de brandweer Oostduinkerke
Lokaal ’t Tuttertje, Dorpstraat 32,
Oostduinkerke
Trommellessen: 19.30-20 uur. Herhalingen
voor het trommelkorps 20-20.30 uur
samen met de Harmonie. Repetities van de
Harmonie: 20-22 uur.

Belangstellenden kunnen altijd komen
kennismaken. Voor alle info kunt u tijdens de
uren van de repetities terecht op
T 058.51.16.94 en buiten de uren van de
repetities op T 058.51.37.44 bij de secretaris,
van 8-9.30 uur en van 18-20 uur,
douchy.jan@telenet.be

Elke vrijdag
vanaf 14 uur / Biljart Carambole

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 /1/2 u.). Nieuwe leden zijn steeds
welkom. T 058 52 04 65.

14.30 - 18 uur / Dansen met de
senioren van ‘De Duinroos’

zaal Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. Vlaamse Seniorenclub
Koksijde, T 058 51 65 94.

14 uur / Kaarting

elke vrijdag van september tot eind mei

hotel Ruytingen, Strandlaan 283, SintIdesbald, org. Gepensioneerde kaartersclub
Ruytingen, T 058 51 39 22 of 058 51 35 58.

14-18 uur / Dansen

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

14 - 18 uur / Petanque

tijdens zomermaanden

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

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

19.30 uur / Bridge-avond

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

19.30 - 21 uur / Kadgamala Karate
Sportzaal basisschool De Letterzee,
Fastenaekelslaan 24, Koksijde.
Eerste 2 proeflessen gratis!
T 0472 70 31 71 of 058 51 63 70 of
058 51 94 73; mai@kami.be,
www.mai.kami.be

8-13 uur / Wekelijkse Markt
Koksijde, Marktplein

vanaf 10.30 uur /
Conditiegymnastiek,
initiatietraining tennis en
tafeltennis, badminton,
Koksijde,
sporthal, Sport overdag
van oktober tot half mei - behalve
schoolvakantie

Info: Sportdienst Koksijde, T 058.53.20.01

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.

van 13.30 tot 17.30 uur /
Openingsuren VVF-Westkust
Familiekunde - Open iedere
zaterdagnamiddag van 14-17 uur in C.c.Taf
wallet, Veurnelaan 109, Sint-Idesbald.
Org. VVF Westkust, T 0485.79.71.72.

van 17 - 20.30 uur / Repetitie
Drumband ‘El Fuerte’

van 17 - 17.30 uur: debutanten;
van 17.30 - 18.30 uur: El Fuerte Kids;
van 18.30 - 20.30 uur: Drumband El Fuerte,

Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 12, Koksijde,
Jurrie Delporte T 0496 68 71 12.

18 - 20 uur / Yantra Budokai-do

vanaf 9 uur tot zonsondergang /
Vliegsport: luchtdopen of
initiatievluchten

vanaf 9 uur tot zonsondergang /
Vliegsport: luchtdopen of
initiatievluchten

Elke zondag

van half september tot begin mei
Kaartersclub
Zeepannekloppers

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

Koksijde, Koninklijke West Aviation Club,
Ten Bogaerdelaan 15. Voor afspraak en
info: T 058.31.23.67 of T 0497.30.55.90

08.30 uur / Coxy cycling (fietstocht)

18 - 19.30 uur / Repetities
Gemeentelijke Harmonie
Koksijde

van 10-13 uur / Aperitiefbiljart

9.45 uur / Nordic wandelen

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

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

Koksijde, Koninklijke West Aviation Club,
Ten Bogaerdelaan 15 Voor afspraak en
info: T 058.31.23.67 of T 0497.30.55.90

Koksijde-dorp, café de Welkom

Verzamelen Siska, Tennislaan
Info: Dirk Coulus, T 058 51 19 88

10-11 uur / Hondenafrichting

Noordduinen, org. Gemeentelijke Harmonie
Koksijde. De repetities zijn voor het publiek
toegankelijk.

Zwembad Hoge Blekker, Pylyserlaan 32,
Koksijde-dorp, org. De Dolfijntjes,
T 058 51 63 70 of 058 23 86 59

10-11.30 uur/ Yantra Budokaido (jeugd), zaal voor
vloersporten

17 - 18 uur / Repetities Gemeentelijke
Jeugdharmonie Koksijde

Noordduinen, Koksijde, org. Gemeentelijke
Harmonie Koksijde. De repetities zijn voor het
publiek toegankelijk.

18.30-20 uur / Waterballet

info: Calcoen Roland, Ten Bogaerdelaan 8,
Koksijde, T 058 51 91 82, T 058 51 05 94

Guldenzandstraat 25, Oostduinkerke,
org. Fidelia Hondenaf-richtingsvereniging.
Contact: André Verveckken, penningmeester,
A. Florizoonelaan 14, 8660 Adinkerke,
T 0472 26 59 18.

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

van 10.30-13.30 uur / Vrijzinnig
Ontmoetingscentrum
Westhoek

steeds open - 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.

Maandelijks
Speciaal kruiswoordraadsel
org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde,
T 058 51 03 93.

20 uur / Lachclub.be Koksijde

elke laatste woensdag, Hotel Soll Cress,
Koninklijke Baan, St.-Idesbald,
T 0477 51 30 73

Hoe komt uw activiteit in de agenda van Tij-dingen?
Voor de editie juli 2009 bezorgen vóór 5 juni 2009. Voor de editie van augustus 2009 bezorgen vóór 5 juli 2009.
Bij voorkeur via anja.lensen@koksijde.be of toerisme@koksijde.be t.a.v. Anja Lensen.
Of dienst Toerisme Koksijde, Zeelaan 303, Gemeentehuis, 8670 Koksijde, T 058.51.29.10, F 058.53.21.22.

Evenementenbrochure
Zomer 2009
Tijdens de zomermaanden valt er in onze gemeente heel wat te
beleven. Zowel in de badplaatsen Koksijde, Oostduinkerke, SintIdesbald als in Wulpen kan jong en oud genieten van sportieve en
culturele activiteiten, muziek en optredens, animatie, wandel- en
fietstochten. Een volledig overzicht van alle zomerevenemen-ten is
te vinden in de nieuwe evenementen- brochure Zomer 2009 van de
dienst Toerisme. Gratis te verkrijgen vanaf 15 juni.
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10 jaar gefascineerd
door cultuur

Abonnementen vanaf 1 augustus.
Losse Tickets vanaf 15 augustus.
www.casinokoksijde.be - 058 53 29 99

www.koksijde.be

