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14e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde
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Referentieplaats is Nieuwpoort.
De gegevens zijn in zomertijd meegedeeld.

Colofon

Foto van de maand

Stephan Cammaert uit Koksijde-bad wilde te voet de zee
dwarsen maar hield al halt bij de eerste confrontatie met een
schuimtrekkend golfje. Stephan staakte wijselijk zijn pogingen maar maakte als
bewijs van zijn moed toch volgende getuigefoto. De wedstrijdjury vond dit een
beloning waard en kende hem de fotoprijs van de maand juni toe. Proficiat!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk 10 augustus.
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance 112
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.

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
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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.

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 - juli tot december”

Inhoud

1ste Duinenabdij ontdekt
Gemeentelijk archeoloog Alexander
Lehouck heeft onder de voorraadkamer
van de ruïnes van de Duinenabdij de
fundamenten van de oorspronkelijke
abdij van abt Fulco ontdekt. Een mysterie
opgelost!
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David is gelanceerd
Het productiehuis Eyeworks is gestart met
de opnamen van de nieuwe VTM-telenovella
David die zich hoofdzakelijk in Koksijde
afspeelt. Zin om mee te acteren? Schrijf u in
als figurant!

13
“Vermijd vrouwen en
kinderen”
Op pinkstermaandag was het 75 jaar
geleden dat het Zouavenmonument werd
geplaatst. Wist u dat vrouwen en kinderen
in 1934 niet mochten mee opstappen in de
stoet..?

15
Zomerevenementen
& agenda
Juli-augustus… twee lange zomermaanden
in het verschiet. Onze gemeente bruist weer
van evenementen, feesten, activiteiten voor
groot en klein, voor inwoner en toerist. Een
overzicht in woord en beeld.

En verder:
Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad
De burgemeester aan het woord
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24-36

C.c. CasinoKoksijde plaatst ringleiding
voor slechthorenden
Word kunstenaar in de vakantie		
Restauratie muurschilderingen
Sint-Pieterskerk			
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Gemeente Bestuur

Snippers uit de gemeenteraad van 18 mei
- Motorbootje - Dit bootje zal ingezet
worden voor recreatieve rondvaarten
op het kanaal ter hoogte van Wulpen,
via concessie aan een plaatselijke
horeca-uitbater. Het betreft een
elektrisch bootje van 5 meter lang met
het nodige comfort + bijhorende trailer.
De passagiers staan zelf aan het roer.
Raming 30.000 euro. Unaniem.

2. Projecten

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
- Signalisatiemateriaal – Jaarlijks
dient een aantal verkeersborden, palen
enz. te worden vervangen (beschadigd
door ongevallen, vandalisme…)
en nieuwe te worden bijgeplaatst
(wijzigingen verkeerssituatie).
Raming 15.000 euro. Unaniem.
- Drainage Duinenabdij - Systeem
dat bestaat uit een aantal zandpalen
die het water versneld kunnen
transporteren naar onderliggende
lagen. Aanvullend wordt een
pompinstallatie geplaatst om overtollig
regenwater weg te pompen.
Raming 117.165 euro. Unaniem.
- Meubilair gemeenteschool
Oostduinkerke – Stoelen en tafels.
Raming 20.000 euro. Unaniem.

- Speeltoestellen buitenschoolse
kinderopvang - Voor de vervanging
van speeltoestellen op de BKO De
Speeldune en BKO De Speelplekke.
Raming 25.000 euro. Unaniem.
- Werkkledij - Noodzakelijk omdat de
huidige kledij volledig versleten is en
niet meer voldoet aan de recentste
veiligheidsnormen. Het betreft een
raamcontract over 5 jaar met a)
éénmalige aankoop bij aanvang ten
bedrage van 150.000 euro / b) 5 jaar
bijbestellingen ten bedrage van max.
50.000 euro per jaar. Totale raming:
400.000 euro. Unaniem.
- Vacuümpomp - Voor het ledigen van
putten en kolken, ook bij occasionele
wateroverlast. Raming 20.000 euro.
Unaniem.

- Domein de Windroos – Het
sportterrein zal herbedekt worden want
het ligt er momenteel in erbarmelijke
staat bij. De betonblokken zullen met
rode asfalt overdekt worden. Raming
22.568 euro.
- Hooplaan en omgeving – De
openbare verlichting is verouderd en
zal daarom vervangen worden. Raming
64.172 euro. Unaniem.
- Voetbalveld – Het betreft de aanleg
van een voetbalveld met kleedkamers
op het militair domein. Dit is
noodzakelijk omdat het huidige terrein
2 van KVVC voor de bouw van het
tenniscomplex zal ingenomen worden.
Raming 197.402 euro. Unaniem.
- Musea – Aan een extern bedrijf
zal een doorlichting aangevraagd
worden voor de gemeentelijke
musea (Abdijmuseum Ten Duinen en
Nationaal Visserijmuseum). Bedoeling
is te streven naar optimalisatie
van de organisatie en werking, en
naar gemeenschappelijke diensten
op het vlak van administratie,
personeelszaken, financieel beheer,
promotie en communicatie, research,
collectiebeheer, publiekswerking,
techniek en onderhoud). De CD&V
onthield zich omdat ze vindt dat
zo’n onderzoek ook intern door de
ambtelijke leiding van de afdeling Vrije
Tijd kan gebeuren.
Raming 60.000 euro.

Benieuwd naar de Koksijdse plannen tot 2012?

Vraag de gratis brochure
in het gemeentehuis!

”Het beleid in beeld – Koksijde in 2012” is een eenvoudige
vertaling van het strategische meerjarenplan van de gemeente
voor de komende drie jaar. In deze brochure worden alle
toekomstplannen van de gemeente uit de doeken gedaan.
Dit zowel op het vlak van dienstverlening, economie, vrije
tijd, toerisme, communicatie, milieu, openbare werken enz.
De rijk geïllustreerde brochure is gratis te verkrijgen aan de
onthaalbalie van het gemeentehuis, Zeelaan 303.
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Interview met de burgemeester

De burgemeester aan het
woord…
Vlaams parlement

T-d: “Er komt een nieuw
kinderdagverblijf in
Koksijde. Wat is de reden
precies?”

T-d: “Proficiat met uw plaats
in het Vlaams parlement?
Wat betekent dit voor u?”

Burgemeester: “Het
kinderdagverblijf in de oude
jeugdherberg oogt zeer
mooi en is zeer proper, maar
was slechts een tijdelijke
oplossing. De kinderen zijn
daar zeer goed opgevangen
geweest, maar nu is het tijd
voor verandering en voor een
definitieve oplossing.”

Burgemeester: “Het is uiteraard
van groot belang dat er na Jan
Loones opnieuw iemand van
onze gemeente in het Vlaams
Parlement zetelt. Het ware
natuurlijk nog beter geweest
als we er met 2 Koksijdenaars
hadden gezeten! In Brussel
zal ik vooral aandacht hebben
voor de West-Vlaamse dossiers
en de Koksijdse dossiers in
het bijzonder. Voor mij zal
het zwaartepunt liggen op
de typische dossiers waar
burgemeesters mee bezig zijn:
binnenlands beleid, toerisme,
openbare werken. En uiteraard
mijn stokpaardje: de betere
verbinding Koksijde–Ieper op
de N8 en de doortrekking van
de snelweg A19.”

T-d: “Waar zal het
kinderdagverblijf gebouwd
worden?”
“In de Duinparklaan bij de
jeugdherberg gaan we een
nieuwbouw op poten zetten.
Alles wordt gefinancierd
door de verkoop van
enkele percelen grond die
daar aanpalen. Kinderen
zullen er terecht kunnen
op woensdagmiddag,
in het weekend en in
schoolvakanties. We streven
ernaar om de kinderopvang te
openen in 2012.”

Zomer
T-d:”Hoe ziet u de vooruitzichten voor de zomer?”

T-d: “Waar kunnen kinderen terecht voor naschoolse opvang tijdens
de week?”
Burgemeester: “In de
gemeenteschool van Koksijde
en in de gemeenteschool van
Oostduinkerke. We willen
vermijden dat mensen ver
moeten lopen voor de opvang
van hun kind.”

Duinenabdij
T-d: “Gemeentearcheoloog Alexander Lehouck
ontdekte onlangs de abdij
van Fulco waarvan de
lokalisatie en de bouwsporen een raadsel bleven. U
bent zeker opgetogen over
die ontdekking?”
Burgemeester: “Inderdaad,
de ontdekking bewijst nog
maar eens hoe nuttig het
is om met verschillende
wetenschappelijke
medewerkers te werken
in de Duinenabdij. Zulke

resultaten zijn vooral van
belang om de interesse voor
onze Duinenabdij staande
te houden. Nu hebben we
al een regionale erkenning,
maar de Duinenabdij
verdient zeker nationale
erkenning. Het nieuws over
deze ontdekking haalde de
nationale pers en hier moeten
we in de toekomst naar blijven
streven.”

Muurschilderingen
T-d: “Vlaams minister Dirk
Van Mechelen kende een
premie toe voor de restauratie van de muurschilderingen in de neogotische
Sint-Pieterskerk te Koksijde-

dorp. Kunt u ons hier iets
meer over vertellen?”
Burgemeester: “De SintPieterskerk bezit kleurrijke
muurschilderingen op de
wanden en op het gewelf
die men aanbracht vanaf
het laatste kwart van de
negentiende eeuw. We
hebben de patronen van
het schilderwerk kunnen
blootleggen en dat heeft
onze gemeente geïnspireerd
om de muurschilderingen
volledig te restaureren en
te (her)schilderen rekening
houdend met de motieven.
Een prachtig voorbeeld is de
kerk van Vivenkapelle waar de
restauratie bijzonder geslaagd
is.”

Burgemeester: “Ik denk dat
we een schitterend seizoen
tegemoet gaan. Het zou
misschien wel eens het beste
seizoen aller tijden kunnen
zijn omdat we vaststellen dat
veel mensen kiezen voor een
vakantie in eigen land. Sedert
de economische crisis is dat
enorm opvallend. Tot nu toe
waren de weergoden ons
gunstig gezind en we hopen
dat die trend zich verder zet in
juli en augustus.”

T-d: “Wilt u nog iets kwijt
aan de inwoners van
Koksijde?”
Burgemeester: “Dit seizoen
mag iedereen weer heel
wat toppers in Koksijde
verwachten waaronder
de airshow, verschillende
dansevenementen,
de Vierdaagse van de
IJzer en natuurlijk onze
tennisevenementen. Al
deze activiteiten maken
van Koksijde een unieke
badplaats.”
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In de gemeente Onderwijs

Gemeenteschool Oostduinkerke:
waar uw kind centraal staat!
In de gemeenteschool Oostduinkerke staan de 34 personeelsleden paraat om uw kind met de beste zorgen te omringen.
De ruim 350 leerlingen kunnen zich in een open, veilige en kwaliteitsvolle leeromgeving ontwikkelen. Het onderwijs van de
gemeentelijke basisschool Oostduinkerke staat borg voor de brede ontwikkeling van uw kapoen: intellectueel, sportief,
creatief, muzisch, sociaal,...
Zicht op de speelplaats van de lagere afdeling

De kleuterafdeling
De afdeling telt 7 ruime, moderne kleuterklassen die beschikken
over een eigen sanitair blok. De kleuterafdeling sluit nauw
aan bij de ruime speelweide. Alle kleuters van dezelfde leeftijd
zitten in kleine groepen. Alle kleuterklassen beschikken over
aangepaste didactische middelen en er is bijzondere aandacht
voor kinderen met zorgproblemen.
In de voormiddag is er ondersteuning door een kinderverzorger.
De kleuters eten samen warm of boterhammen in een gezellige
refter. Gedurende het schooljaar staan er héél veel leerrijke
schooluitstappen op het programma en iedereen gaat ook gratis
op schoolreis. De 3de kleuterklas gaat naar het zwembad voor
watergewenning en naar de sporthal om te turnen.

De nieuwe kleuterafdeling
De plannen voor die nieuwbouw zijn zo goed als klaar.
Vermoedelijk starten de werken in januari 2010. Dan zal op de
speelweide een volledig nieuwe kleuterblok verrijzen voorzien
van moderne klassen. Groen en ruimte blijven behouden.

Info en inschrijvingen
Gemeentelijke Basisschool, Dorpsstraat 4, 8670 Oostduinkerke (T 058 51 43 49, gemeenteschool@oostduinkerke.be, www.gbsodk.be). Van 3 juli tot en met 10 juli
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 17 u. Van 17 augustus tot en met 31 augustus van 9 tot
12 u. en van 13 tot 17 u.

Zicht op de speelweide

De lagere afdeling
De lagere afdeling telt 12 lagere schoolklassen. Tussen de
parallelklassen is er een vlotte samenwerking. Het werken met
digitale schoolborden wordt sinds enkele jaren geïntroduceerd
in de lagere klassen. Moderne werkvormen als hoeken- en
contractwerk, peer-tutoring, niveaulezen, crea-namiddagen
enz. zorgen voor een ruim en gevarieerd aanbod voor de
leerlingen.
De school organiseert ook bosklassen (2de en 6de leerjaar),
en sportklassen (4de leerjaar) in. Busvervoer, zwemlessen en
schoolreizen zijn volledig gratis.
Ook na school is er dagelijks een aanbod voor gratis studie en
op vrijdagnamiddag kunnen de leerlingen deelnemen aan creaen sportactiviteiten.
Een recente doorlichting door een team van inspecteurs
bezorgde de school een uitermate positieve beoordeling.
(Te lezen op de schoolwebsite: www.gbsodk.be)

Een planfoto van de nieuwe kleuterafdeling
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De voorgevel van de school

Heb je al schoolkriebels?
Dan kun je op maandag 24 augustus alvast een kijkje komen
nemen in de gemeenteschool Oostduinkerke, tijdens de
jaarlijkse opendeurdag van 16.30 tot 19.30 u. Je bent er
welkom om even de klassen te bekijken, kennis te maken
met de directeur en het lerarenteam, even te spelen op de
speelweide of de speeltoestellen, de kippen te bewonderen,
meer te weten over de projecten die er lopen, de sfeer te
snuiven en nog veel meer..! Loop gerust eens binnen.

In de gemeente Onderwijs

Gemeenteschool Koksijde:
je toekomst ligt in onze
school

Unieke ligging
De gemeentelijke basisschool ligt centraal in de driehoek
Koksijde-bad, Koksijde-dorp en Sint-Idesbald.
Gelegen in een oase van groen binnen een uniek natuurgebied,
beschikt de school over een hedendaagse accommodatie:
een moderne kleuterafdeling en kindvriendelijk ingerichte
lagere klassen. Ramen en deuren van de lokalen van de lagere
afdeling worden momenteel vervangen.
De kleuterspeelplaats in de duinen en de speelplaats van de
lagere afdeling bieden voldoende speelruimte.
De onvoorwaardelijke steun van het schoolbestuur biedt onze
school daartoe optimale kansen.

Elk kind telt
Een beperkt aantal kinderen in een eigen klas, een
ondersteunend zorgteam en de inrichting van een extra
zorgklas, maken het de school mogelijk om een brede
individuele begeleiding te bieden aan kinderen met leer- en
emotionele problemen.
Franstalige en anderstalige leerlingen krijgen een extra taalbad,
zodat zij snel bij het leerprogramma kunnen aansluiten.
Via inspraak en een aanbod van verantwoordelijkheid worden
de kinderen sociaalvaardig. Gelijke kansen voor iedereen!

Brede school
Naast kennis bijbrengen en het geven van een fijne
opvoeding besteedt de school aandacht aan een brede
vorming. Door deel te nemen aan het cultuuraanbod (film- en
theatervoorstellingen), aan sport en spel (Rollebolle, Alles
met de bal, sportklassen 5de leerjaar), aan milieueducatie
(plattelandsklassen 1ste leerjaar) aan verscheidene betaalbare
meerdaagse uitstappen (bosklassen 6de leerjaar, 2 daagse 3de
leerjaar) willen de directie en de leerkrachten de kinderen een
realistische, kindgerichte kijk op de wereld geven.
Ook het computergebruik, het bijbrengen van ICTvaardigheden, het gebruik van digitale schoolborden en creatief
leren bevorderen de brede vorming.

Info en inschrijvingen
Gemeentelijke Basisschool, Abdijstraat 101, 8670 Koksijde (T 058 51 18 28,
E directeurg@kok.be, www.gkok.be) Van 1 tot 10 juli en vanaf 17 augustus elke
werkdag van 9 tot 11.30 u. en van 14 tot 17 u. Na afspraak 0475 40 57 81
Opendeur op vrijdag 28 augustus van 17 tot 19 u.
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Beleven Cultuur

c.c. CasinoKoksijde plaatst
ringleiding voor slechthorenden
Onze gemeente wil mensen met gehoorproblemen optimaal laten deelnemen in de cultuurbeleving en liet daarom
een vaste ringleiding plaatsen in de theaterzaal van het casino. Dankzij dit systeem kunnen slechthorenden een
toneelvoorstelling, een optreden, en film, enz. veel beter begrijpen.

lawaaierige omgeving of in ruimtes met
sterke hal- of echo-effecten worden de
grenzen van de hoorapparaten vaak
bereikt.
Daarom wordt in culturele centra,
kerken, enz. vaak gebruik gemaakt van
een bijkomend audiotransmissiesysteem
zoals een ringleiding. Naast de O.L.V. Ter
Duinenkerk is de theaterzaal de tweede
locatie in Koksijde die over dergelijk
systeem beschikt.

Voordelen?

Hoe werkt het?

Steeds meer mensen horen minder goed.
Een kwart van de 50- tot 59- jarigen lijdt
de dag van vandaag aan een lichte vorm
van gehoorverlies. In de leeftijdsgroep
boven de 70 heeft al meer dan vijftig
procent te kampen met een duidelijk
gehoorverlies. Moderne hoortoestellen
zijn niet meer weg te denken, maar
verzekeren niet in elke situatie een
goede spraakverstaanbaarheid. In een

Deze stand combineert beide
ontvangsttypes. De toehoorder ontvangt
zo het omgevingsgeluid via de microfoon
van het hoortoestel samen met de
inductieve gezonden signalen.
Voor slechthorenden zonder hoorapparaat
en bezoekers met een hoorapparaat
zonder T-stand beschikt het cultureel
centrum over vijf ontvangers die
ontleend kunnen worden aan de balie.

Een ringleiding bestaat uit een versterker
en een lus. Een geluidsbron, bijvoorbeeld
afkomstig van een microfoon, wordt
aangesloten op de versterker. Deze
versterker zendt het geluidssignaal door
de lus. Een wisselstroom wekt in de lus
een magnetisch veld op dat opgevangen
kan worden door een hoorapparaat of
een speciale ontvanger.
Hoortoesteldragers die willen luisteren via
dit systeem schakelen hun hoorapparaat
over op de T- of MT-stand zodat de
wisselstroom in het hoorapparaat tot
stand komt.
*T- staat voor Telefoonspoel. Via deze
stand worden inductief gezonden
audiosignalen van de ringleiding
direct ontvangen via de geïntegreerde
telefoonspoel van het hoorapparaat.
*MT- staat voor Microfoon–Telefoonspoel.

Een ringleiding zendt de klank direct naar
een hoortoestel of naar een ontvanger.
Dit heeft als belangrijkste voordeel dat
het geluid de toehoorder bereikt op
een zuivere, onvervormde manier, die
niet wordt beïnvloed door de afstand
of door storende achtergrondgeluiden
in de ruimte. Hierdoor zal het volgen
van een voorstelling of het bekijken van
een film op een ontspannende manier
kunnen gebeuren. Zelfs tickets kopen of
informatie bekomen aan de balie hoeft
geen stressmoment meer te zijn, want
ook daar helpt een compact mobiel
ringleidingsysteem de slechthorende
spraak te verstaan in achtergrondlawaai.
Het ringleidingsysteem werd geplaatst
door Gehoorcentrum Els Goderis uit
Koksijde. Zij kan slechthorenden
informeren of hun hoortoestel al dan niet
een T- of MT-stand heeft.

Bubbelkes Poppentheater
zoekt medewerker!
Wulpenaar Emmanuel Fabel, de creatieve geest achter de
gordijntjes van Bubbelkes Poppentheater, is op zoek naar een
medewerker, liefst iemand die ook met de poppen wil spelen.
Emmanuel Fabel groeide op in Gent met het poppentheater
Pierke spreekwoordelijk in zijn buik. Door zijn passie voor
het poppenspel vatte hij in 2006 het idee op om in Wulpen
te starten met een stangpoppentheater. Zijn droom is om in
Wulpen, in de nieuw te bouwen multifunctionele feestzaal,
maandelijks op zaterdagnamiddag een poppenspelvertoning te
geven voor de kinderen uit de streek.
Eventuele nieuwe medewerkers aan Bubbelkes Poppentheater kunnen zich melden bij
Emmanuel Fabel, Kerkwijk 13 in Wulpen (tel. 058/31.38.43,
emmanuel.fabel@infrabel.be).
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Clercqskapelletje wordt eindelijk herboren!
Op maandag 8 juni startte het bedrijf A2Z uit Zedelgem de herstellingswerken aan het zogeheten Clercqskapelletje,
gelegen op de hoek van de Pannekalsijde (N35) met de Svinckstraat op het grondgebied van onze gemeente.
Het kapelletje, een beschermd monument, werd op 27 december 2001 zwaar beschadigd door een aanrijding.
De restauratie kost 35.000 euro waarvan de Vlaamse Gemeenschap 80% voor zijn rekening neemt.
brochure “Kapelletjesroute”
van Eric Colpaert leert ons dat
het bedehuisje tijdens WO II
een echte volkstoeloop kende.
Men brandde er kaarsjes en
bad er novenen. Men kwam
er ook voor genezing van
reumatische aandoeningen.
Echte volksdevotie dus!
Er heeft altijd een beeld van de
Helige Margaretha ingestaan.
Margeretha werd in de 3de
eeuw na Christus in Antiochië
geboren. Haar vader was een
heidens tempelpriester en nam
het niet dat zijn dochter zich tot
het christendom had bekeerd.
Daarom verstootte hij haar. Ze
onderging wrede martelingen
omwille van haar onwrikbaar
geloof in het teken van het
lichtend kruis. Op 15-jarige
leeftijd werd ze, samen met al
wie zich omwille van haar had
laten bekeren, onthoofd.
Het Clercqskapelletje zal er omstreeks half oktober dankzij algehele restauratie
weer uitzien zoals vòòr de aanrijding van december 2001!

Het koorts- of Clercqskapelletje
werd in de 19de eeuw opgericht
door Franciscus Declercq
(1805-1873) en zijn echtgenote
Maria-Theresia Marannes. Zij
bewoonden de hoeve gelegen
aan de Svinckxweg. Franciscus
Declercq was bovendien ook
36 jaar burgemeester van
Koksijde: van 1837 tot in 1873.
Daarna werden de
echtgenoten Hieronymus
Declercq-Rachel Boudeweel
eigenaars van het kapelletje.
Hieronymus stierf in Brugge
op 24 juni 1949, Rachel in
Eeklo op 7 juli 1964. Hun
nalatenschap, waaronder
het kapelletje, ging over op
de drie dochters, nl. Ivonna,
Marie en Johanna.
Johanna overleed in Gent op
15 augustus 1967. Haar deel
van de nalatenschap ging
naar haar kinderen Marc,
Martine en Sabine Welvaert.
Bij akte van 7 augustus 2003
hebben deze drie, en hun
tantes Ivonna en Marie, het
kapelletje aan de gemeente
Koksijde kosteloos afgestaan.
Toen was het allang door

Voorwaarden
Het precieze aannemingsbedrag
voor de restauratie bedraagt
35.076,69 euro, waarvan dus

80% door de Vlaamse overheid
betaald wordt. De aannemer
dient wel te waken over de
uitvoering van een aantal
specifieke vereisten:
- recuperatie van gevelsteen,
dakpannen, geprofileerde
bakstenen, moefen,
vloertegels, en stenen met
inscripties
- herneming van de
authentieke afwerkingslagen
van binnen en buiten
- herneming van het gesmede
kruis dat verdwenen is (of
tussen het puin ligt)
- uitvoeren van een
kleuronderzoek binnen en
buiten vòòr de afbraak.
Architect is Stefaan Depla.
Einde der werken is
voorzien rond half oktober.
Uiteraard is de restauratie
van deze authentieke
veldkapel, op initiatief van
het gemeentebestuur, een
belangrijke bijdrage tot de
instandhouding van een
uniek stukje bouwkundig en
historisch erfgoed!

Monumenten en Landschappen
beschermd als monument, nl.
sedert 30 oktober 1985.

Bouwkenmerken
De bouwkundige waarde
van de veldkapel is als volgt
omschreven: witgekalkt
gebouwtje van één travee
onder een zadeldak in
Vlaamse pannen, opgetrokken
met moefen afkomstig van de
puinen van de Duinenabdij.
Geflankeerd door twee linden.
De voorzijde is in de vorm van
een puntgevel, voorzien van
aandak en muurvlechtingen.
Rondboogportaaltje met
sluitsteen en imposten,
geflankeerd door
vereenvoudigde pilasters
op sokkel die een kroonlijst
schragen. Rechthoekige
gevelsteen in de top waarvan
het opschrift onleesbaar is.
Bekronend gesmeed kruis.
Occuli in zijgevels.

Volksdevotie
De kapel werd ook beschermd
wegens zijn historischevolkskundige waarde. De

Clercqskapelletje in zijn huidige weinig benijdenswaardige toestand…
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Beleven Varia

Gastgezin voor buitenlandse
student(e)
Eind augustus komen een 200-tal jongeren van over heel de wereld aan in Vlaanderen om hier een jaar lang naar school te
gaan en ons land en onze cultuur te leren kennen. AFS-Vlaanderen is nog op zoek naar 10 gastgezinnen in de regio KoksijdeDiksmuide-Veurne die hun huis en hart willen openstellen voor een buitenlandse jongere.
Gastgezinnen halen een stukje van de
wereld in huis en maken kennis met
een andere cultuur, maar het gaat veel
verder dan dat. Zowel voor de jongeren
als voor het gezin is dit het begin van
een intercultureel avontuur dat ze voor
altijd met zich zullen meedragen. De
vriendschappen die tijdens het verblijf
ontstaan, zijn internationaal en voor het
leven.
Een ontmoeting van culturen is steeds een
boeiend gegeven. Getuigen daarvan zijn de
vele gastgezinnen die elk jaar de uitdaging
aangaan, sommigen zelfs al voor de derde
of vierde keer. Elk gezin heeft zijn eigen
verhaal en anekdotes.
De samenstelling van de AFS-gastgezinnen
varieert van jonge samenwonenden tot iets
oudere mensen van wie de kinderen al het
huis uit zijn. Ook alleenstaanden kunnen
perfect gastouder worden. AFS gaat op
zoek naar een gastzoon of -dochter die het
best bij het gezin past.
Meer info: Griet Labee, T 015 79 50 13, griet.labee@afs.org of www.afsvlaanderen.be

Werken:
tegemoetkomingen
zelfstandigen
Naar aanleiding van belangrijke werkzaamheden die in
september zullen starten of voortgezet worden
(o.a. langs de Koninklijke Baan tussen Koksijde en
De Panne), houdt het gemeentebestuur eraan de
noodzakelijke informatie mee te delen ten behoeve
van handelaars en zelfstandigen die hinder van de
bouwwerven ondervinden. De vraag zal immers zeker
gesteld worden welke tegemoetkomingen zij kunnen
genieten.
Samengevat zijn er volgende mogelijkheden:

1. Participatiefonds – wet dedecker – inkomenscompensatievergoeding

- meer info op www.openbarewerken-zelfstandigen.be
- er is een folder beschikbaar
- de gemeente levert attesten van hinder af

2. Renteverlaging

Meer info: dienstverantwoordelijke Nathalie Leleu,

- meer info op www.vlaanderen.be/
hinderopenbarewerken.be
- er is een folder beschikbaar
- de gemeente reikt een verklaring uit van hinder over
verstoorde bereikbaarheid van een onderneming als
gevolg van openbare werken
- aanvraagformulier voor vergoeding of verlenging ook
ter beschikking

Leopold II-laan 4 in Oostduinkerke, T 058 51 80 74, (zitdag op dinsdagvoormiddag

Info: N34@koksijde.be

en donderdagnamiddag) of www.ikwordonthaalouder.be.
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De eerste Duinenabdij is ontdekt!
Gemeentearcheoloog Alexander Lehouck heeft in de maand mei sporen gevonden van de abdij van abt Fulco. Dat
is de eerste Duinenabdij waarvan de bouw in 1128 begon. De latere abdij (de huidige ruïnes) werd ongeveer honderd
jaar later opgericht. De sporen van de eerste abdij betreffen funderingen, nl. muren in natuursteen. Ze werden in het
ruïneveld aangetroffen onder de voorraadkelder van de lekenbroeders. Het is een belangrijke vondst, want de precieze
bouwplaats van die eerste abdij was altijd een raadsel gebleven. De vondst toont uiteraard ook aan dat de tweede abdij
(van de 13de eeuw) gebouwd werd op de funderingen van de abdij van 1128.

Onder het goedkeurend oog van conservator Dirk Vanclooster toont archeoloog Alexander Lehouck de natuurstenen funderingsmuur van de eerste abdij van abt Fulco.

Archeoloog Alexander Lehouck twijfelt
er niet aan dat hij thans werkelijk de
juiste plaats van de abdij van Fulco heeft
kunnen bepalen.
Alexander: “De sleutel tot het raadsel
had ik al in de zomer van 2008. Naar
aanleiding van de plannen voor het
aanleggen van een golfterrein, moest
de gemeente een landschapshistorische
studie maken. Tijdens dat onderzoek
heb ik een grote verdwenen getijdengeul
teruggevonden. Die geul situeert
zich op korte afstand ten oosten van
de abdijruïne. Aan het einde van de
middeleeuwen werd deze getijdenrivier
onder meters duinzand bedolven,
waardoor niemand meer van het bestaan
ervan wist.”

Het “oostelijke strand”
“In 15de-eeuwse bronnen, zoals het
Chronodromon van Johannes Brando
(1360-1428), wordt bij de lokalisatie
van de oude abdij enkele keren gewag
gemaakt van het oostelijke strand”,
vertelt Lehouck. “Ik ging er van uit
dat dit oostelijke strand de oever van
de verdwenen getijdenrivier was, die
ik terugvond bij mijn onderzoek met

betrekking tot de Golf Ter Hille in
Oostduinkerke. De combinatie van de
diverse aanwijzingen leidde me naar
de plaats waar de vroegere abdij van
Fulco stond. Na enig speurwerk kwam
ik tot het besluit dat de bouwsporen
hiervan duidelijk zichtbaar zijn op de
archeologische site.”

Waterweg en drinkwater
Conservator Dirk Vanclooster beaamt
deze visie: “Het ligt zo voor de hand.
Al een halve eeuw lang heeft men dit
niet ingezien. Het inzicht is gegroeid
door het verhaal van de Duinenabdij in
een bredere landschappelijke context te
plaatsen.”
“Parallellen met andere abdijen in
Europa aangaande de inplantingslocatie
zijn groot: het abdijplan verraadt vele
omliggende elementen”, gaat archeoloog
Alexander Lehouck verder. “Een abdij
wordt vaak ontsloten via een belangrijke
waterweg en put drinkwater uit een
geschikte en zuivere zoetwaterbron, die
men hier in de duinen vond. Arealen
zoals de begraafplaats, die het risico
bevatten voor grondwaterbesmetting,
zijn hier uiteraard ver vanaf gelegen.

De ligging van die begraafplaats was al
langer bekend”.

Verder onderzoek
Conservator Dirk Vanclooster is
bijzonder opgetogen over de nieuwe
inzichten. Het biedt een nieuwe kijk op
het bouwhistorische onderzoek naar
de vroegere cisterciënzerabdij OLV Ten
Duinen. Vanuit het museum zou men dit
nieuw gegeven maar al te graag verder
willen onderzoeken door middel van een
beperkte archeologische opgraving, want
er blijven nog te veel vragen open. Zo’n
onderzoek vereist toestemming van de
hogere overheid en financiële middelen.
Misschien zal een opgraving in 2010
kunnen gebeuren.
De wetenschappelijke bevindingen zullen
hoe dan ook al uitvoerig beschreven
worden in het internationale historische
tijdschrift Cîteaux. In 2010 wordt
het artikel ook in het Nederlands
gepubliceerd in het jaarboek van het
Abdijmuseum, Novi Monasterii, naar
aanleiding van het internationale congres
“natuursteen als bouwmateriaal in de
middeleeuwen” dat in oktober 2009
georganiseerd wordt.
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Word kunstenaar
in de vakantie!

Elise Note bij
’s lands zes beste
saxofonisten!
De 16-jarige Elise Note uit onze gemeente scoorde op
23 mei hoge toppen op de prestigieuze finalewedstrijd
Adolphe Sax in Dinant. Ze stootte door naar de finale
en mag zich aldus bij de zes beste saxofonisten
van België rekenen. Elise is de dochter van Luc
Note (muziekleraar en dirigent van de koninklijke
gemeentelijke harmonie) en van Kathleen Vandevelde
(administratief medewerker van ’t Muwok).

Na het succes van de vorige edities organiseert de
gemeentelijke Westhoekacademie voor de zesde maal de
vakantie-academie in juli en augustus. Dit artistiek initiatief
geniet de volle steun van het gemeentebestuur. Er zijn vier
sessies: 20 tot 24 juli, 27 tot 31 juli, 3 tot 7 augustus en 10 tot
14 augustus. Boetseren, steenkappen, schilderen, tekenen,
glas en grafiek staan op het programma.
Initiatiefnemer en gepensioneerd academiedirecteur Guy Van
Beckevoort heeft opnieuw vijf docent-kunstenaars voor de
artistiek-didactische opdrachten aangetrokken. Het zijn Fernand
Vanderplancke (boetseren, hout- en metaalsculptuur), Christine
Vanoppen (glas), Pieter Denuwelaere (grafiek), Pierre Gerits
(beeldhouwen in steen) en Svitlana Lyashchuk Legiga (tekenen
en schilderen). Dit bijzonder team van vijf gastleraren staat
garant voor boeiende, leerzame en kunstvolle workshops met
mooie resultaten.
Deze lessenreeksen richten zich tot een volwassen publiek
op vakantie in Koksijde, tweede residenten, leerlingen van
academies en Koksijdenaars zelf. Anderstaligen zijn ook
welkom.
Alle cursussen worden gegeven op weekdagen van maandag tot
vrijdag van 10 tot 16.30 u. Per atelier zijn er minstens
6 deelnemers, hoogstens 8 à 10. Alle sessies vinden plaats in
de ateliers van de Westhoekacademie, Veurnelaan 109 in
Sint-Idesbald.
Elke belangstellende kan kiezen uit 5 cursussen in atelier en
open lucht: 1. Tekenen en schilderen / 2. Boetseren, hout- en
metaalsculptuur / 3. Beeldhouwen in steen / 4. Glasfusie en –
vormsmelten / 5. Vrije grafiek. Het precieze schema ziet er als
volgt uit:
-1ste sessie van 20 tot 24 juli, en 2de sessie van 27 tot 31 juli:
kiezen uit 1, 2, 3 en 5.
- 3de sessie van 3 tot 7 augustus en 4de sessie van 10 tot
14 augustus: kiezen uit 1, 2, 4 en 5
Elke vrijdagnamiddag is er tentoonstelling en receptie.
Het cursusgeld per week en per sessie/atelier bedraagt
125 euro. De inschrijving is geldig mits betaling van een
voorschot van 50 euro per persoon op rek. nr.
091-0127576-50 met vermelding “Vakantie-academie 2009” en
de gewenste discipline en periode. Mogelijkheid tot middagmaal
tijdens de cursusdagen. Steen of glas ter plaatse te betalen.
Meer info: Westhoekacademie, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald,
T 0477 79 45 91, F 058 53 34 14
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Elise, muzikante pur sang, kreeg de muziek met de
paplepel toegediend. Naast haar geliefde saxofoon speelt
ze ook piano. Ze volgt les aan de stedelijke Academie
Muziek, Woord en Dans Veurne en filiaal Koksijde. In het
verleden nam ze al deel aan heel wat Vlamowedstrijden
maar het prestigieuze internationale concours voor jonge
saxofonisten in Dinant behoorde wel tot de top.
De preselecties vonden plaats in februari. Uit meer
dan 30 inzendingen stootte Elise door naar de halve
finale op donderdag 21 mei. Pas in de late avond werd
bekendgemaakt wie door mocht naar de finale op zaterdag
23 mei. Alleen de allerbeste saxofonisten uit binnen- en
buitenland werden daarvoor geselecteerd. Als enige
kandidate uit de verre Westhoek kon ze de zeer strenge
jury en het publiek bekoren met haar eigenzinnige
vertolking van “Flamenco Jazz” van Paul Harvey en
“Introduction et Danse” van Henri Tomasi.
Elise: “Het waren drie fantastische dagen, maar ook
vermoeiend. Mijn pianobegeleider en ik moesten ons al
om 8 u. ’s morgens aanmelden. Daarom bleven we voor
de finale in Dinant logeren. Dit concours vindt om de twee
jaar plaats. Ik zie er al naar uit om ook in 2011 het beste
van mezelf te geven. Het zou tof zijn als er nog enkele
goeie saxofoontalenten uit onze regio aan het tornooi
kunnen deelnemen! Of muziek mijn grote toekomst zal
worden weet ik nog niet. Misschien wordt de droom van
vandaag wel de werkelijkheid van morgen..?”

Elise Note speelde de finale van de Adolphe Saxwedstrijd in Dinant!

Beleven Spanning

Telenovelle David is gelanceerd!
Op dinsdag 9 juni werden de cast en het verhaal van de VTM-telenovelle David in primeur voorgesteld aan het publiek.
“David” zelf wordt nog even verborgen gehouden….. Een “David”-special volgt in Tij-dingen september. In dit nummer
alvast een foto-verslag van de persconferentie.

Een warm Koksijds welkom voor de cast van David!

Figuranten gezocht

VTM-programmadirecteur Jan Segers onderstreepte
het belang van deze telenovella voor VTM.

Aan persbelangstelling geen gebrek… Koksijde uitgebreid in de ether!

Koksijds ereburger en producent van “David” Erwin
Provoost is blij opnieuw te kunnen samenwerken
met Koksijde.

De persmensen en de cast van David genieten van
een toeristische rondrit door de gemeente langsheen
de belangrijkste locaties.

Een tevreden burgemeester Marc Vanden Bussche,
naast de trotse Koksijdse “producer” van David, Luc
Deltombe (gemeenteraadsvoorzitter) en schepen
voor Toerisme Stéphanie Anseeuw.

Mark Vanlombeek (VTM-perschef) kwam graag
terug op bezoek in de “wielergemeente” Koksijde
waar hij als journalist jarenlang de duinencross en
de driedaagse versloeg.

Heb je altijd al eens op een filmset
willen rondneuzen? Kijk je er naar uit
een dag lang jouw favoriete acteur/
actrice van nabij aan het werk te
zien? Grijp dan nu je kans. VTM zoekt
enthousiaste figuranten voor “David”!
“David” wordt een romantisch
liefdesavontuur, met in de hoofdrollen
o.a. Jeroen Van Dyck, Nathalie
Meskens, Pieter Bamps, Sandrine
Andre, Kurt Rogiers, Elke Dom.
Van de zomer (begin juli) starten
de opnames. Ze vinden plaats in de
Alfacamstudio’s in Lint en op diverse
andere locaties, o.a. ook in Koksijde.
Het einde van de opnames is voorzien
in juni 2010(wie dus nog niet meteen
van de zomer beschikbaar is, kan
zich nog inschrijven voor later).
“David” zal vanaf half september
elke werkdag voor het vtm-nieuws
uitgezonden worden.
Heb je interesse , schrijf je dan in
via mail figuratiedavid@gmail.com.
Belangrijk zijn: contactgegevens,
geboortedatum, woonplaats,
beschikbaarheden en foto.
Je inschrijving wordt bevestigd
en later word je gecontacteerd
om concrete dagen en uren af te
spreken.
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Premie voor restauratie van de
muurschilderingen Sint-Pieterskerk
Minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor het onroerend erfgoed van de Vlaamse gemeenschap, heeft besloten om de
premie van de Vlaamse Gemeenschap toe te kennen voor de restauratie van de muurschilderingen in de Sint-Pieterskerk
in Koksijde-dorp. Deze premie bedraagt 627.000 euro.
De Sint-Pieterskerk werd
gebouwd tussen 1845 en
1848. Het is een voorbeeld
van vroege neogotiek
in Vlaanderen. In het
laatste kwart van de 19de
eeuw werden in twee
verschillende fasen kleurrijke
muurschilderingen aangebracht
op de wanden en op het
gewelf. In samenwerking
met het Bureau Cnockaert uit
Wervik en de AROHM(dienst
Monumenten en Landschappen)
zullen de muurschilderingen
gerestaureerd worden.

De kerk werd op 11 april 1984
als beschermd monument
erkend. Aangezien er te weinig
overblijft van de eerste fase
muurschilderingen, zal men
de tweede decoratiefase
aanpakken. Waarheidsgetrouwe
reconstructieplannen werden
al op schaal geschilderd.
Het volledige interieur wordt
opnieuw geschilderd en het
houten meubilair wordt naar
oud fotomateriaal opgefrist.
Begin 2010 zou de
vermoedelijke startdatum van
de restauratie worden. Dit

hangt af van de datum van
aanbesteding en goedkeuring
van de offertes door de
subsidiërende overheden.
De restauratiewerken aan de
Sint-Pieterskerk te Koksijde
zijn geraamd op 800.926,24
euro, waarvan 785.273,03
euro in aanmerking komt voor
de berekening van de premie
(bedragen exclusief BTW).
De verdeling van de kosten
is als volgt: 60% Vlaamse
Gemeenschap, 20% provincie
West-Vlaanderen en 20%
gemeente Koksijde.

Bekkenbeheersplan IJzerbekken
In uitvoering van het decreet betreffende het integraal
waterbeleid van 18 juli 2003 stelde de Vlaamse Regering
op 30 januari 2009 de elf bekkenbeheersplannen en de
bijhorende deelbekkenbeheersplannen vast. Deze plannen
zijn te raadplegen op www.ciwvlaanderen.be. Voor het
IJzerbekken moeten de deelbekkenbeheersplannen van de
deelbekkens Bergenvaart, Ringsloot, Langeleed, Beverdijkvaart,
Gistel-Ambacht, Hoppeland, Ieper–Ambacht, Blankaart en
Handzamevallei nog het openbaar onderzoek doorlopen,
met het oog op de integratie in het bekkenbeheersplan. De
ontwerpen van die plannen kan men raadplegen via de website
van de provincie West-Vlaanderen: www.west-vlaanderen.
be, rubriek leefomgeving / water. Het decreet betreffende het
integraal waterbeleid bepaalt dat de bekkenbeheersplannen na
vaststelling in te kijken zijn bij de gemeentelijke milieudienst.
Meer info: 1. Over het bekkenbeheersplan: secretariaat IJzerbekken

2. Over de deelbekkenbeheersplannen: waterschapssecretariaat

T 050 45 41 10, secretariaat_ijzer@vmm.be.

T 050 40 71 59, jan.vandecavey@west-vlaanderen.be.

Minder Mobielen Centrale zoekt chauffeurs
De Minder Mobielen Centrale (MMC) van het Sociaal Huis Koksijde is op zoek naar vrijwilligers
die minder mobiele mensen willen voeren naar gewenste bestemmingen. Dergelijke
bestemmingen zijn o.a. naar de arts, naar de kapper, naar diverse activiteiten zoals kaarting,
dansnamiddag, petanquespel enz. Het doel van de MMC is dus senioren, personen met
een handicap en mensen in een sociale noodsituatie zo goed mogelijk in de samenleving
integreren. De MMC kent een groot succes, zodat er altijd nood is aan extra vrijwillige
chauffeurs! Bent u sociaal ingesteld en beschikt u elke week over wat vrije uren? Hebt u
interesse voor vrijwilligerswerk of wenst u meer informatie? Contacteer dan volledig vrijblijvend Fien Vandooren van het Sociaal Huis
Koksijde op 058/53.31.90 of fien.vandooren@sociaalhuiskoksijde.be. Op aanvraag wordt een infopakketje gezonden.

Proeflessenweek informatica
Het Centrum voor Volwassenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs (Cervo-go) in De Panne organiseert van 24 tot en met
28 augustus een proeflessenweek informatica. Deze gratis proevertjes zijn bedoeld voor elke leeftijd, zowel in de namiddag als
’s avonds voor alle inwoners van de regio. Volgende onderwerpen komen aan bod:
- overdag (voor senioren): digitale fotografie en internet
- avond (voor iedereen): After effects, Illustrator, digitale fotografie, Open Office en Excel
Voor de proeflessen dient liefst vooraf ingeschreven te worden. De lessen vinden plaats in de Cervo-go, Elisabethlaan 6 in De Panne.
In het eigenlijke schooljaar, vanaf september, worden vanzelfsprekend cursussen voor alle niveaus gepland zoals initiatie voor
beginners, word, photoshop, en veel meer.
Meer info: adjunct directeur Hilde Vannecke (T 058 41 51 61, E hilde@cervogo.be, www.cervogo.be)
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Beleven Erfgoed

Herdenking 75 jaar Zouavenmonument

“Vermijd vrouwen en
kinderen in den stoet”

is wel iets heel bijzonders aan! Het archiefstuk, dat wij hierbij
afdrukken, vermeldt helemaal onderaan: “N.B. De Voorzitters
en Afgevaardigden van de verschillende afdeelingen worden
vriendelijk verzocht de deelname te vermijden van vrouwen en
kinderen aan den stoet.”
Is het typerend voor de tijdsgeest van die periode toen de
plaats van vrouwen en kinderen beperkt was tot de huiselijke
haard? Of heeft het meer te maken met het feit dat de
herdenking van oorlogsfeiten een uitsluitend mannelijke
aangelegenheid was?

De jaarlijkse herdenking van de Franse Zouaven was deze keer
een bijzondere gebeurtenis omdat het 75 jaar geleden was dat het
monument werd opgericht.

Op pinkstermaandag 1 juni vond in Koksijde-bad
de traditionele herdenking van de Franse Zouaven
plaats. Uit de gemeentelijke brochure “Herinneringen
aan beide oorlogen” leren we dat de Zouaven
oorspronkelijk militairen waren die geronseld werden
bij de berbers in Noord-Afrika tijdens de kolonisatie
van Algerije (1830). Hoewel ze nadien opgingen in
het Franse leger en volledig uit Fransen bestonden,
bleven ze hun uniform houden: een doorgaans rode
muts met kwast (de “chéchia”), een kort vest en
pofbroek.
Hun motto luidde: “Zouaaf zijn is een eer. Het blijven
een plicht.” Tijdens de Eerste Wereldoorlog vocht het
Eerste Regiment Zouaven mee aan de IJzer (nov. ’14).
Vanaf eind januari 1915 tot juli 1915 verbleven er
verschillende regimenten in de sector Nieuwpoort, met
rustplaats in Koksijde-bad. Ze hadden er een eigen
toneelgroep “Le Chacal hurlant” (de “jakhals” was hun
bijnaam) en een eigen krantje “La Chéchia”.
De recentste herdenking op 1 juni was wel een
bijzondere gebeurtenis omdat het Zouavenmonument
75 jaar bestaat. Het werd inderdaad op zondag 20 mei
1934 plechtig onthuld. Het monument herdenkt alle
negen regimenten die in België streden. 224 officieren
en 7.427 ondergeschikten sneuvelden in ons land.
Op het Frans militair kerkhof in Koksijde-dorp en
aan het Zouavenmonument op de Zeedijk werden op
pinkstermaandag bloemen neergelegd en toespraken
gehouden. Daarna volgde een optocht en een defilé voor
het gemeentehuis.

Mannenwereld…
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
oprichting van het monument stelde de gemeentelijke
archiefdienst in samenwerking met de dienst Cultuur
en de VVV in het atrium van het gemeentehuis een
interessante tentoonstelling samen over de Zouaven en het
monument.
Eén van de documenten betrof de volgorde van de stoet die
op maandag 21 mei 1934 in Koksijde werd gehouden. En daar

Wie zal het zeggen? Hoe dan ook, men kan zich wel ernstig
afvragen hoe de “Voorzitters en Afgevaardigden” groep 3 De
schoolkinderen hebben opgelost…
15

Leven Bibliotheek

Cursussen in de bib
september-oktober
Basiscursus computer

Deze cursus richt zich tot mensen die nog nooit een pc
gebruikten maar het altijd al hebben willen doen. De eerste
handelingen worden aangeleerd: aanzetten van computer,
klikken met de muis, uitleg scherm en bediening knoppen.
Kennismaking met klavier, muis, computer als apparaat. Teksten
intypen in word, verbeteren, bewaren, opvragen en afdrukken.
De reeks is de ideale start voor een echte beginner die wil weten
of een pc iets voor hem of haar is en vormt een goede basis
voor die mensen die een cursus Word en/of Internet overwegen,
maar misschien nog niet echt de stap durfden zetten. Op vrijdag
11, maandag 14 en maandag 21 september van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs: 12 euro (cursus inbegrepen). In de afdeling Beeld en
Geluid van de bibliotheek (1ste verdieping).

Cursussen digitaal
fotograferen vanaf
september

Voor de cursus basiskennis digitale fotografie bieden zich steeds
meer kandidaten aan met een grote verscheidenheid aan
fototoestellen. De camera’s evolueren zeer snel en bieden steeds
meer mogelijkheden met een grotere moeilijkheidsgraad tot
gevolg. Daarom wordt het opzet van deze cursus gewijzigd: er
worden twee groepen samengesteld, al naargelang de aard van
de camera’s. Elke cursus blijft gespreid over twee namiddagen
van 13.30 tot 16 u. (in de benedenzaal van de bibliotheek).

*Kleinere compacte Cyber-shot camera’s

- 1ste cursus: dinsdagen 29 september en 6 oktober
- 2de cursus: dinsdagen 10 en 17 november

* Spiegelreflexcamera’s en grotere compacte
Power-shot camera’s

- 1ste cursus: donderdagen 1 en 8 oktober
- 2de cursus: donderdagen 12 en 19 november
Vanaf 1 juli kan men zich laten inschrijven op de lijst
“basiskennis digitale fotografie” met opgave van uw
telefoonnummer. De bib belt u dan om te vragen met welk
merk en type camera u aan de cursus wenst deel te nemen.
Aan de hand van de volgorde van inschrijving wordt u dan
meegedeeld welke cursus u kan volgen. Het aantal deelnemers
per cursus blijft beperkt. Stel uw inschrijving dus niet uit.
Plant u de aankoop van een digitaal fototoestel, dan is het
misschien nuttig zijn om eerst de cursus (of een eerste les) te
volgen, om met meer kennis van zaken de voor u meest geschikte
camera te kopen. Kostprijs: 8 euro (cursus inbegrepen)

Cursus Word: basis

Voor iedereen die met een computer al wat overweg kan
(= gebruik van muis en toetsenbord).
Deel 1 (basisprincipes): voorstelling van het word venster, teksten
intikken, lettergrootte en lettertypes instellen, kopiëren, plakken en
selecteren, afdrukken, document maken en foto’s invoegen.
Deel 2: een feestelijk document maken (bv. een uitnodiging),
kolommen, opsommingtekens, kop en voettekst,
paginanummers, naamkaartjes. Het belangrijkste is leren om
zelf aan de slag te gaan, op eigen tempo.
Op donderdag 24 september, vrijdag 25 september, dinsdag
29 september en maandag 5 oktober van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs: 16 euro (cursus inbegrepen). Plaats: afdeling Beeld
en Geluid van de bibliotheek (1ste verdieping)
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Cursus internetinitiatie

Internet is hét hedendaagse medium. Je krijgt toegang tot een
schat aan informatie. Vanuit de bibliotheek of de huiskamer
kan je alle informatie opzoeken, de actualiteit volgen, een reis
voorbereiden, de krant lezen… Kortom: de wereld op je scherm.
Bedoeld voor iedereen die al wat basiservaring met computers
heeft maar zich nog niet waagde aan surfen op het Internet. Het
uitgangspunt van de internetinitiatie is niet de techniek, maar
het persoonlijke, praktische gebruik. Na een korte theoretische
introductie wordt er heel veel geoefend op de computer.
Op dinsdag 13 oktober, donderdag 15 oktober, dinsdag
20 oktober en donderdag 22 oktober telkens van 13.30 tot
16 u. Kostprijs: 16 euro (cursus inbegrepen). Plaats: afdeling
Beeld en Geluid van de bibliotheek (1ste verdieping).

Cursus praktisch
GSM-gebruik

Voor iedereen die moeite heeft met de vele knopjes, toetsen en
functies. Hoe zoek je een opgeslagen nummer? Van wie komt de
gemiste oproep? Hoe kan je die persoon eenvoudig terugbellen?
Hoe lees je en verstuur je een sms-bericht? Na één les heb je
het onder de knie. Op maandag 28 september van 9 tot 11.30
en van 13.30 tot 16 u. Kostprijs: 8 euro (cursus inbegrepen).
Plaats: Willem Elsschotzaal (1ste verdieping bibliotheek).

Cursus Word: opmaak

Het tekstverwerkingsprogramma Word telt ruime mogelijkheden.
Het enorme aantal ingebouwde functies lijkt soms ingewikkeld en
verwarrend. Deze cursus is bedoeld om een aantal extra functies
in MsWord aan te leren, praktijkgericht en onmiddellijk toepasbaar.
Vb.: een achtergrond invoegen, tabellen invoegen, documenten
beveiligen, gebruik van tabs, speciale tekens, symbolen en
accenten invoegen, toetsencombinaties. Voor wie al de basiscursus
volgde of voor wie al ervaring heeft met dit programma. Op vrijdag
23 oktober van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 4 euro. Plaats: afdeling
Beeld en Geluid van de bibliotheek (1ste verdieping).

Voor alle bovenstaande cursussen geldt:
* Inschrijven vanaf woensdag 1 juli
* Voorwaarde: lid zijn van de bibliotheek
* Max. 10 deelnemers per cursus
* Info en inschrijvingen aan de balie van de
bibliotheek (afdeling Beeld en Geluid op de 1ste
verdieping)
* Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling.

Leven Bibliotheek

1e topografische atlas van België
De eerste topografische atlas van
België is een nooit geziene uitgave,
gebundeld door de uitgeverij Lannoo
uit Tielt. Eind 18de eeuw werd het
grondgebied van België voor het eerst
volledig in kaart gebracht onder leiding
van de Oostenrijkse graaf De Ferraris,
in opdracht van Keizer Joseph II. Dit
uniek werk bevat 275 met de hand
getekende, topografische kaarten op een
uiterst gedetailleerde schaal. Versterkte
en omwalde steden met daartussen de
steenwegen, enorme bossen, uitgestrekte
heidegebieden… . Bij bruggen en molens
wordt een onderscheid gemaakt in de
bouwmaterialen. Hier en daar worden
zelfs galgen weergegeven. Men kan ook
gronden, hagen, verschillende teelten,
bossen, al dan niet met kreupelhout en
bebouwde versus onbebouwde gronden
bekijken.
Deze enorme uitgave van 135 op 85 cm
weegt om en rond de 12 kilogram en is
te bekijken in de bibliotheek.

Luisterboeken voor groot en klein
Onze gemeentelijke bibliotheek beschikt ook over luisterboeken. Het zijn
werken voor groot en klein waarvan de inhoud op cd staat. Je kan zo’n
luisterboek “lezen” tijdens uw lange rit naar het zuiden, maar net zo goed
terwijl u van de zon geniet in uw eigen tuin…
Voor groot
De poëziebundel De Lenige Liefde krijgt u te horen van Herman De Coninck,
Hugo Claus leest eigen gedichten, Arthur Japin brengt de volledige versie van
zijn alom geprezen roman Een schitterend gebrek en Gerard Reve declameert
De Avonden. Verder kunt u kennismaken met de stemmen van Herman
Brusselmans, Jeroen Brouwers, Godfried Bomans, Anna Enquist, Louis-Paul
Boon, Paul Coelho, Nicci French, Dan Brown, John Grisham, Charlotte Mutsaers,
J.R.R. Tolkien enz.

Voor klein
Ook voor de kinderen is er een ruim aanbod luisterboeken: Meester kikker van
Paul van Loon, De heksen en Sjakie en de chocoladefabriek van Roald Dahl,
Harry Potter, Pipi Langkous, Winnie de Poeh enz…
Nog een paar titels: De wereld van Nijntje, Prinses zkt ridder, Wilde zwanen,
Malus, Harry Potter en de Halfbloed Prins.
Een overzicht van het volledige aanbod luisterboeken is te vinden in de bibcatalogus. Op de website www.koksijde.be klikt u de bibliotheek aan en daarna
de link naar de catalogus (vul bij zoekopdracht “luisterboeken” in en klik
thema “volwassenen” of thema “jeugd” aan in het keuzelijstje ernaast). De
luisterboeken zelf vindt u in de afdeling Beeld en Geluid op de 1ste verdieping.
Voor wie een visuele handicap heeft zijn er een 100-tal Daisy-luisterboeken die u
kunt beluisteren met een daisy-rom speler (toestel ook uitleenbaar in de bieb).
Meer info aan de balie.

Baby-boekjes in
de bib?
De bib heeft een speciaal hoekje met
leuke stoffen voel- en knisperboekjes
en stevige kartonnen boekjes speciaal
voor de allerkleinsten! Al sinds
september 2008 nodigt de bib de zes
maand jonge inwonertjes van Koksijde,
samen met hun ouders, uit in de bib.
Dan krijgen zij hun eigen lidkaartje én
een leuke “boekbaby”-tas gevuld met
leuke cadeautjes! Daarnaast hebben
de allerkleinsten een ruime keuze aan
boekjes om te lenen.
De babyboekjes kunnen tegen een
stootje. Babyhandjes kunnen wel sterk
zijn en ouders kunnen niet constant
het doen en laten van hun baby in
de gaten houden. Daarom worden
beschadigingen aan babyboekjes door
de vingers gezien. Na elke uitlening
worden de boekjes gedesinfecteerd
of gewassen. Men kan er zeker van
zijn dat men een hygiënisch boekje
mee naar huis neemt. Uw kind zal de
boekjes spelenderwijs leren kennen.

Zomer van de
vlieg, ook in de
bib!
Vlieg viert feest
en iedereen mag
meefeesten. Van
1 juli tot en met 31
augustus kunnen kinderen
en gezinnen terecht in tal van
cultuurhuizen en in SUPERVLIEG
de winkels
van
ANIMEREN
Standaard Boekhandel voor een stevige
portie cultureel feestgedruis. Surf naar
www.vliegjemee.be en ontdek er alle
Vlieg feest!-activiteiten. Elke deelnemer
ontvangt een vliegmagneet en
maakt bovendien kans op superleuke
prijzen waaronder een volledig ingerichte
kidsLAB kinderkamer. Ga op zoek naar
verschillende feesten, los leuke quizjes
op, speel met anagrammen…
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Leven Milieu

Tel de vlinders in uw tuin!
Tijdens het weekend van 1 en 2 augustus organiseert Natuurpunt voor de
derde keer een nationaal vlindertelweekend. Elke belangstellende wordt
opgeroepen om in de eigen tuin naar vlinders te kijken, ze op naam
te brengen én te tellen. Op de website www.vlindermee.be vindt u alle
informatie: er staan foto’s van de meest voorkomende vlindersoorten, u leest
er hoe u moet tellen, en er is ook een telformulier.

Ook al eens een atalanta-vlinder in uw tuin gezien?
(Foto Pieter Van Dorsselaer)

Door de gegevens van duizenden tellers
bijeen te leggen krijgt Natuurpunt een
beter zicht op de situatie van vlinders.
Dat is nuttig, want deze insectengroep
reageert snel op milieufactoren en

veranderingen en is daarmee een goede
indicator voor de kwaliteit van ons
leefmilieu.
U kan niet alleen helpen om cijfergegevens
te verzamelen, maar ook om het onze
zomerse fladderaars iets gemakkelijker te
maken. Hier volgen enkele tips voor een
vlindervriendelijke tuin.
1. Gebruik geen pesticiden Sproeistoffen doden niet alleen onkruid of
ongedierte, maar ook veel ander leven.
Getroffen insecten kunnen trouwens ook
de vogels vergiftigen.
2. Zorg voor afwisseling Gladgeschoren gazons met een
coniferenrij ernaast zijn niet
vlindervriendelijk. Vlinders houden van
afwisseling. Zowel in de structuur van
de tuin als in de hoogte van het gras.
Laat daarom hier en daar een stuk
ongemaaid, zodat vlinders er kunnen
verpoppen of overwinteren. Opdat uw
tuin niet zou verruigen, laat u volgend
jaar dan weer aan ander plekje staan.
Met takkenhopen, hagen en houtkanten

(liefst van inheems plantgoed) zorgt u
voor variatie en warme hoekjes.
3. Niet alle bloemen bevatten nectar
voor vlinders - Sommige bloeiende
planten trekken duidelijk meer vlinders aan
dan andere. Hou daar rekening mee bij
het aanplanten van uw tuin. Overweeg of
u inheemse bloemen kan zetten in plaats
van exoten. Informatie over nectarrijke
bloemen in de brochure Vlinder mee! of op
www.vlindermee.be onder Tuintips.
4. Voedsel voor rupsen - Inheemse
planten worden vaak als onkruid
beschouwd. Nochtans vormen
klavertjes, grassen en zelfs brandnetels
het belangrijkste voedsel van veel
vlinderrupsen. De meeste vlinders
gebruiken maar één of enkele
waardplanten. Wie die nauwgezet
uittrekt, verwijdert dus ook het
voedsel van de rupsen. Info over de
waardplanten van een veel vlinders op
www.vlindermee.be onder Soorten.
Meer info:
www.vlindermee.be en vlinders@natuurpunt.be

Inzameling geselecteerd
huishoudelijk afval

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 8 en 22 juli, 5 en 19 augustus
Ophaaldata papier en karton: woensdagen 1 en 29 juli, 26 augustus
Zone 2: Koksijde-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): donderdagen 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus
Ophaaldata papier en karton: donderdagen 2 en 30 juli, 27 augustus
Zone 3: Oostduinkerke-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): vrijdagen 10 en 24 juli, 7 en 21 augustus
Ophaaldata papier en karton: vrijdagen 3 en 31 juli, vrijdag 28 augustus
Zone 4: Oostduinkerke-dorp, Groendijk en Wulpen
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): vrijdagen 10 en 24 juli, 7 en 21 augustus
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 28 juli en 25 augustus

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op zaterdagen 4 en 11 juli, dinsdag 21 juli en
zaterdag 15 augustus.
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Winnaar boodschappentas juni
Tijdens de maand mei werd
mevrouw Bernice Taveirne met de
boodschappentas in de hand gespot.
Zij wint hierdoor aankoopbonnen van
plaatselijke handelaars. De milieudienst
wenst haar van harte proficiat!

In de gemeente Jubilarissen

Echtpaar Leroy-Puttemans
Zestig jaar geleden, op 14 mei 1949, stapten Theophiel Leroy (°Dranouter) en Joanna Puttemans (°Vilvoorde) in SintJans-Molenbeek in het huwelijksbootje. Theophiel werkte bij de Brusselse vervoermaatschappij MIVB, Joanna bij de
onderhoudsdienst op de hoofdzetel van de ASLK. De jubilarissen hebben één zoon (overleden) en twee kleinkinderen. Het feest
vond plaats op zaterdag 16 mei.

Proficiat!
aan alle
jubilarissen

Echtpaar Haelewyck-Govaert
Op zaterdag 16 mei was het ook de beurt aan het echtpaar Georges Haelewyck (°Oostduinkerke) en Edith Govaert (°Veurne)
voor ontvangst in het gemeentehuis ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Veurne, 14 mei 1959).
De jubilarissen waren landbouwers in Oostduinkerke. Het echtpaar heeft acht kinderen, vijftien kleinkinderen en één
achterkleinkind.

Echtpaar BorremansVanassche
Diamanten palmen waren er
op maandag 18 mei voor de
echtgenoten Louis Borremans
(°Sint-Joost-ten-Node) en
Marcelle Vanassche (°HersinCoupogny, Fr.) die huwden
op 17 mei 1949 in Koksijde.
Louis werkte tot ’60 als
ingenieur in Kongo, en baatte
daarna met zijn echtgenote
het Pavillon Japonais uit in
Koksijde. Het echtpaar heeft
een dochter en een kleinkind.
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In de gemeente Jubilarissen
Echtpaar Milhomme-Cuvelier
Claude Milhomme (°Ault,
Fr.) en Christiane Cuvelier
(°Coudray-Montceaux, Fr.)
beloofden elkaar 50 jaar
geleden in Westkapelle (30
mei 1959) eeuwige trouw!
Ter gelegenheid van die
mooie verjaardag werden de
jubilarissen op zaterdag 30 mei
in het gemeentehuis ontvangen.
Claude was timmerman in
Knokke-Heist en Christiane
gerante van een kledingzaak.
Het echtpaar heeft een dochter
en twee kleinkinderen.

Echtpaar Taveirne-Teetaert
Zaterdag 30 mei was ook
een gezellige feestdag voor
het echtpaar Willy Taveirne
(°Ruddervoorde) en Julia
Teetaert (°Loppem) ter
gelegenheid van de viering
van het gouden huwelijksfeest
(Oostkamp, 29 mei 1959).
Willy startte als smid en
eindigde als zaakvoerder
van een metaalbedrijf. Julia
hield een kruidenierswinkel
met een afdeling ijzerwaren.
De jubilarissen hebben twee
kinderen, zes kleinkinderen
(waarvan één overleden) en
vier achterkleinkinderen.
Echtpaar VanhuysseLietaer
Een derde gouden jubileum op
zaterdag 30 mei: het echtpaar
Gerard Vanhuysse (°Heestert)
en Marie-Thérèse Lietaer
(°Avelgem) die huwden op 16
mei 1959 in Avelgem. Gerard
was postmeester in Avelgem,
Marie-Thérèse werkte enkele
jaren bij Trois Suisses. Het
echtpaar heeft een dochter
(overleden) en een zoon, en
vijf kleinkinderen.

Echtpaar Declercq-David
Zelfs een 4de gouden
echtpaar op zaterdag
30 mei: het echtpaar
Lodewijk Declercq
(°Eggewaartskapelle) en
Paula David (°Veurne). De
jubilarissen huwden op 23
mei 1959 in Eggewaarts.
Lodewijk verdiende de kost in
Zon en Zee. Hun nageslacht
telt twee kinderen en vier
kleinkinderen.
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Leven Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Jeremy Monbailliu
Veurne, 5 mei

zoon van Henri en van Dominique Van Diest uit Oostduinkkerke

Florian Melaerts
Veurne, 6 mei

zoon van Gregory en van Sara Decaestecker uit Koksijde

Guillaume Fouret
Veurne, 7 mei

zoon van Didier en van Liesbeth Scheirsen uit Koksijde

Lars Tyteca

Veurne, 8 mei

zoon van Carl en van Patricia Van Renterghem uit Koksijde

Willem Verkest
Brugge, 13 mei

zoon van Bart en van Lien Derijcker uit Wulpen

Louise Claeys

Veurne, 18 mei

dochter van Ruben en van Sofie Vermeersch uit Koksijde

Gust Calcoen

Veurne, 19 mei

zoon van Karel en van Miet Loones uit Koksijde

Matiz Zwertvaegher
Veurne, 22 mei

zoon van Sam en van Mieke Vanhooren uit Oostduinkerke

Kyona Senaeve

Oostende, 26 mei

dochter van Alain en van Vannessa Vanhove uit Oostduinkerke

Manon Van Geluwe
Veurne, 26 mei

dochter van Jurgen en van Virginie Aerts uit Koksijde

Zoë Serlez

Veurne, 27 mei

dochter van Franky en van Kim Dejonghe uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Jean Pierre Oosterlinck en Karine Van Overstraeten, beiden uit

Koksijde – 15 mei

Kevin Vermoote en Isabelle Paquet, beiden uit Koksijde – 16 mei
Ronny Elaut en Katleen De Vos, beiden uit Koksijde – 22 mei
Robby Meirlevede en Yvonne König, beiden uit Koksijde – 22 mei
Tinny Verkin uit Koekelare en Ellen Marvellie uit Koksijde – 22 mei
Bram Vandekerkhove uit Koksijde en Nele Leplae uit Vleteren – 22 mei
Lieven Pyfferoen en Sabine Boudolf, beiden uit Koksijde – 23 mei
Peter Deraeve en Elise Debaere, beiden uit Koksijde – 23 mei
Adell Zoubair en Vicky Dedrie, beiden uit Koksijde – 23 mei
Luc Hillem uit Koksijde en Christine Jonckheere uit Torhout – 29 mei
Tom Florizoone en Michèle Somers-Geuens, beiden uit Koksijde – 6 juni

OVERLIJDENS
Marcel Springuel - 64 jaar - echtgenoot van Christiane Watté
Godelieve Vanschepdal - 61 jaar - echtgenote van Marc Ebraert
Marie Jonghbloet - 64 jaar - echtgenote van Aloysius Van Laarhoven
Marguerite Barbé - 78 jaar - weduwe van Roger Neeffs
Christiana Grandsard - 68 jaar - echtgenote van Jan Priem
Yvonne Vandenbussche - 86 jaar - weduwe van Robert Devoghel
Maurice Cappelle - 86 jaar - weduwnaar van Laura Debrabandere
Angèle Houssonloge - 81 jaar - weduwe van Jean Truyers
Frida Roosen - 68 jaar - echtgenote van Jozef Minten
Elisa Van den Putte - 75 jaar
Alberta Seynaeve - 92 jaar - echtgenoot van André Vander Espt
Jaak Vandenbussche - 66 jaar
Camille Vanhassel - 81 jaar - echtgenoot van Giselle Defraene
Giselène Delrue - 78 jaar - echtgenoot van Andreas Demeestere
François Loveniers - 78 jaar - echtgenoot van Lucienne Peleman
Achilles Sinnaeve - 86 jaar - weduwnaar van Maria Vandekeerckhove
Edith Lambrecht - 92 jaar - weduwe van Josephus Sieren

Echtpaar Van Laere-Vervaet
Op zaterdag 6 juni was het de beurt aan de echtgenoten Roger Van Laere (°Sint-Amandsberg) en Maria Vervaet (°Evergem)
om de 60ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren (28 mei 1949, Gent). Samen baatten ze een bakkerij uit in De Panne.
Ze hebben vier kinderen en zes kleinkinderen. In het gemeentehuis viel hen een gezellige ontvangst te beurt.

Echtpaar Coulier-Coupez
Zaterdag 13 juni was een gezellige feestdag voor de echtelingen Marcel Coulier (°Oostduinkerke) en Agnes Coupez (°Beerst)
ter gelegenheid van de viering van het diamanten huwelijksfeest. Ze huwden 60 jaar geleden op 28 mei 1949 in Nieuwpoort.
Marcel was stukadoor. De jubilarissen hebben drie dochters, waarvan zes klein- en drie achterkleinkinderen.
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De
voorbije
maand in
woord en
beeld…

11. De Tafeltennisclub Oostduinkerke (TTC) bestaat 40 jaar.
Reden genoeg voor een ontvangst van de bloeiende club in het
gemeentehuis op zaterdag 6 juni. Veertig jaar geleden werd de club
opgericht door de toen 13-jarige knapen Didier Lefere en Ronny
Delanghe. Eerste clublokaal was de oude garage van beenhouwerij
Lefere, waar amper plaats was voor één tafel. De club telt thans
een 60-tal leden en treedt met zeven ploegen in competitie
aan. Onze bestuurders wensten voorzitter Paul Cerdobbel, zijn
bestuursleden en de vele leden nog vele jaren “pingpong”-vreugde!
22. 10 juni 1969: een droevige dag in de Oostduinkerkse
geschiedenis. Op die dag vonden zeven ontmijners van de
Ontmijningsdienst van de Belgische Zeemacht op tragische
wijze de dood bij het ontmantelen van een vliegtuigbom bij het
toenmalige vakantiecentrum Zon en Zee in de Westhinderstraat.
Het betrof een zogeheten “bibberbom” van Amerikaanse
makelij, 80 cm lang, met een diameter van 27 cm en een
gewicht van ca. 250 kilo. Om 15.10 u. daverde Oostduinkerke
en omgeving op zijn grondvesten. De knal werd zelfs tot over
Veurne gehoord. De slachtoffers waren: A. Hoogewijs, M. De
Beck, C. Vandenhoeck, L. Godfrine, R. Ryssens, F. Botte en F.
Mees. De herdenkingsplechtigheid op woensdag 10 juni werd
bijgewoond door o.a. Prins Laurent, gouverneur Paul Breyne,
provinciecommandant Rudi Theys en burgemeester Marc
Vanden Bussche die de toespraak hield en met Prins Laurent
een herdenkingsplaat onthulde.
33. De dienst Wegen-dijk-strand mocht een nieuwe
straatveegmachine met hogedrukreiniger in gebruik nemen.
Deze machine wordt hoofdzakelijk ingezet voor het reinigen
van voetpaden, fietspaden, pleinen. Met de hogedrukreiniger
kunnen nu ook vuilnisbakken en straatmeubilair gereinigd
worden. De aankoopprijs bedraagt 64.232 euro (BTW ex),
waarvan de helft door OVAM gesubsidieerd wordt. Vlnr op
de foto ploegbaas Eric Tratsaert, chauffeur Peter Deprez,
burgemeester Marc Vanden Bussche, Steven Cooman van de
firma Hako, adm. medewerker Wesley Dorné, chef logistiek
Rudy Baelen en Stefan Van Erkel.
5
en 5.
44 en
Ter gelegenheid van de Gartenshow 2009 organiseerde
het jumelagecomité van Koksijde van 20 mei tot 24 mei
een vijfdaagse naar Bad Schallerbach in Oostenrijk. Op die
Gartenshow is niemand minder dan Flor Kos, de beroemde
bebloemde reuzenpaardenvisser het pronkstuk! Flor Kos staat
nog tot half oktober als een echte Koksijds/Oostduinkerkse
ambassadeur op een prachtige plaats opgesteld op het plein bij
het gemeentehuis van Bad-Schallerbach. Een zeer uitgebreide
delegatie Koksijdenaars, waaronder ook burgemeester Marc
Vanden Bussche, nam aan de feestelijke vijfdaagse deel. (foto 5)
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66. Ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van
het feestcomité Koksijde-dorp werd Noël Deprez met zijn
echtgenote Monique op zaterdag 13 juni een ontvangst in
het gemeentehuis aangeboden. Waarnemend burgemeester
Stephanie Anseeuw loofde Noël als een man die zich al meer
dan 45 jaar inzet voor het Koksijdse gemeenschapsleven.
Noël was jaren geleden stichter van De Strandboys en van de
Orde van de Hoge Blekker. Later werd hij bestuurslid van het
feestcomité van Koksijde-bad, en vanaf medio 2003 voorzitter
van het feestcomité Koksijde-dorp. We bemerken Noël en
Monique op de foto op de eerste rij in het midden.
77. De grootscheepse werken aan beide zijden van de Dijk
in Wulpen zijn voorbij. Met de totale heraanleg van het
Dorpsplein, de bouw van het nieuwe brugje en rust-omgeving,
en de vernieuwing van de Dijk noord en zuid heeft Wulpen een
volledige gedaanteverwisseling ondergaan. Komt daar nog bij
dat het dorp weer twee horeca-instellingen telt: d’Oude Pastorie
op het Dorpsplein en Wielrijdersrust-Het dorstige hart aan de
Dijk. Schepen Daniel Van Herck en Dirk Dawyndt, raadslid
Elie Depotter, Mieke Garnaal en Wulpense feestleider Wilfried
Vanhoucke onthulden een gedenkplaat.

7

8

88. Bij het verschijnen van dit nummer zijn de jaarlijkse
Garnaalfeesten van Oostduinkerke alweer voorbij. Uiteraard
kunnen we niet voorbijgaan aan de charmante beschermengelen
van het grote folkloristische feest: Mieke Garnaal en haar
eredames. Ze werden gevonden bij de dansgroep de OudIJslandvaarders waar ze alledrie actief lid van zijn: Mieke
Garnaal 2009 Steffi Nowé, 1ste eredame Nona Hauweele, en 2de
eredame Sanne Beyens. Eén jaar lang zullen zij als folkloristische
ambassadrices van onze garnaalcultuur Koksijde en Oostduinkerke
vertegenwoordigen op belangrijke gebeurtenissen!

5
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Beleven Sport

Twee zomermaanden “Sport aan Zee”
Elke dag (niet op zon- en feestdagen) van 10.30 tot 17.30 u
sportanimatie en uitleendienst met promotie van tal van sporten:
baseball, beachbal, beachvolley, beachtennis, basketbal, beachhandbal,
frisbee, beachsoccer en diverse strandspelen voor kinderen.

Tornooien
Op de sportstranden worden dagelijks tornooien gepland.
‘s Morgens kan men inschrijven bij de monitor. Men kan nog
ploegen ter plaatse vormen. Het tornooi start om 13.30 u.
- maandag: 2 on 2 beachtennis
- woensdag: 2 on 2 beachvolley
- donderdag: 4 on 4 beachsoccer
- vrijdag: 3 on 3 basketbal
- zaterdag: 3 on 3 beachvolley

Sportstranden
Van 2 juli tot 29 augustus (niet op zon- en feestdagen)
is er op de sportstranden elke dag Sport aan Zee onder
leiding van sportmonitoren. Zij staan niet alleen in voor gratis
sportanimatie voor jeugd en volwassenen maar ook voor het
uitlenen van sportmateriaal.
Waar zijn de 3 sportstranden? In Sint-Idesbald ter
hoogte van het Lucionplein, in Koksijde ter hoogte van het
stranddienstencentrum en in Oostduinkerke ter hoogte van
het openluchtzwembad.

Wekelijks wordt een overkoepelend tornooi ingelast waar
teams van de verschillende sportstranden het tegen elkaar
opnemen. Steeds inschrijven bij de sportmonitor vanaf 11 u.,
tornooi om 13.30 u.
Dinsdag 7 juli 2 on 2 Beachtennis te Sint-Idesbald
Dinsdag 14 juli 4 on 4 Beachsoccer te Koksijde
Dinsdag 28 juli 2 on 2 Beachvolley te Oostduinkerke
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

4 augustus 2 on 2 Beachtennis te Sint-Idesbald
11 augustus 4 on 4 Beachsoccer te Koksijde
18 augustus 2 on 2 Beachvolley te Oostduinkerke
25 augustus 3 on 3 Basketbal te Sint-Idesbald

Beach Run (29ste
massajogging)
Op woensdag 22 juli organiseren de gemeentelijke sportraad
en Sportdienst de jaarlijkse massajogging.
* De jeugdjogging (2,5 km – voor jongeren tot en met
13 jaar) start om 18.30 u. op de Zeedijk van SintIdesbald. Inschrijven op de Zeedijk aan 3 euro.
* De massajogging met start om 20 u. aan de
Kerkepannezaal, Strandlaan 128 te Sint-Idesbald wordt
gelopen over een afstand van 5 km of 10 km. Deelname kost
5 euro. Voor beide joggings zijn er geen voorinschrijvingen,
voor de massajogging kan men inschrijven vanaf 17 u. in de
Kerkepannezaal. Vorig jaar telde men 1.187 deelnemers.
Iedere deelnemer ontvangt een T-shirt, een drankje en een
prijs.

Sportkriebels te Jabbeke
Op 7 juli organiseren de burensportdienst IGOS en Bloso Sportkriebels op het domein Klein Strand in Jabbeke.
De sportdienst van Koksijde en De Panne slaan de handen in elkaar en 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.
De bus vertrekt om 8.30 u aan de sporthal van Oostduinkerke. Terug thuis rond 16.30 u.
Iedereen heeft natuurlijk sportieve kledij en schoenen aan. Breng zeker zwemgerief, een handdoek en een lunchpakket mee!
Om deel te nemen moet je tussen 8 en 12 jaar zijn, je vooraf inschrijven en 6 euro betalen op de sportdienst van Koksijde.
Wees er snel bij, want het aantal plaatsen zijn beperkt.
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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! Bij zo’n 5.000 salsa
aficionados is het festival een vaste afspraak op de agenda.

Vier vuurwerken

Volgende groepen treden op:
Ocho y Media: fantastische salsaband (Parijs), verfrissende
mix van ska, cumbia, balkan beats en reggae
Ghetto Flow: Europa’s beste reggaeton collectief (Nl) met
dancehall, hiphop, salsa, merengue en bachata
Que Bueno Que Son: uit de Caraïbische gebieden, oude
nummers in een perfect passend nieuw jasje
Proyección Latina: uit de Caraïbische gebieden met ritmes uit
Cuba, Puerto Rico, Colombia…
Azucar Salsa + DJ Bartolomeo: tijdens twee gespreide
sets leren ze de bezoekers hun eerste salsa-danspassen aan,
afgewisseld met prachtige demonstraties van de Rueda de
Casino, Merengue en Salsa

Tijdens de zomervakantie biedt de VVV vier muzikale vuurwerken
aan:
- op zaterdag 11 juli op het strand van Oostduinkerke
om 23 u. ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap
- op dinsdag 21 juli op het strand Koksijde om 23 u. ter
gelegenheid van nationale feestdag
- op zaterdag 22 augustus op het strand van Sint-Idesbald
om 23 u.
- op zaterdag 29 augustus op het strand van Koksijde
om 22.30 u.

Meer info: www.koksijdelatinclub.com

Twee maanden
fietszoektocht doorheen
heel de gemeente

Het feestcomité van Koksijde-dorp organiseert voor de 7de keer
een toeristische zoektocht. Deze fietszoektocht “De Gordel rond
Koksijde” kan gereden worden van 1 juli tot en met 31 augustus,
is ongeveer 35 km lang, en bezoekt de verscheidene Koksijdse
kernen, nl. Koksijde-bad en –dorp, Sint-Idesbald, Oostduinkerkebad en –dorp en Wulpen. Zoals steeds passeert de tocht voorbij
enkele musea, oudere en recente monumenten en andere
bezienswaardigheden. Er wordt kronkelend gefietst langs vele
pittoreske cottages en door prachtige villawijken, uniek erfgoed
van onze gemeente. Er worden zoveel mogelijk kleine wegen
gevolgd. De zoektocht zelf telt 23 te zoeken foto’s langs het
traject, en het beantwoorden van bijkomende vragen. Veel vragen
zijn echt gemakkelijk. Verplichte afstapplaats is restauranttearoom Siska om er een hersenbreker, droedel en bijkomende
vraag op te lossen. Tevens kan men er met een waardebon een
hapje en drankje nuttigen. Een deelnameformulier kost 10 euro
(waardebon inbegrepen), te bekomen in alle toerismekantoren
van Koksijde, Veurne, en in Estaminet In De Peerdevisscher.
Uiteraard zijn er tal van waardevolle prijzen te winnen o.a. een
gloednieuwe fiets als 1ste prijs en een werk van kunstenaar
Walter Vilain. Elke deelnemer die zijn antwoordformulier inlevert,
heeft prijs. Prijsuitreiking in de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde
op vrijdag 4 september om 19 u.

Dag van de Mindervaliden
De andersvalidenadviesraad van Koksijde organiseert op
vrijdag 10 juli opnieuw de Dag van de mindervaliden. Thema
is deze keer “kunst” met de blijvende slogan “Kijken op
naar op te kijken”. Daarmee wil de andersvalidenadviesraad
het publiek eens met andere ogen laten kijken naar de
mindervaliden. In het atrium van het gemeentehuis zullen een
aantal mindervalide kunstenaars hun werken 10 tot 17 juli
tentoonstellen. De deelnemende kunstenaars zijn:
- mondschilder Jean-Christoph Pô met werken in verschillende
technieken (http://home.scarlet.be/jcsaintpo/nl/index.htm)
- kunstfotografe Monique Roggeband
- beeldhouwer E. Fonteyne
- kunstschilder Robert Bervoets
- blinde beeldhouwer Manu uit Rwanda
Op het evenementenplein voor het gemeentehuis zal vanaf
17 u. het een optreden (tot 19.15 u.) plaatsvinden van
The Golden Stars, een muziekgroep met muzikanten met een
verstandelijke beperking. Het repertoire bestaat uit folk, sciffel
country en wereldmuziek. Er is ook een optreden (20 u.) van
Rudolf Stevens, blinde schlagerzanger.
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Beleven Jeugd

Vragen? Jin helpt je ervan af!
Voorzorgen? Ja! Nazorgen? Neen!
Een artikel in Tij-dingen van april handelde over tienervaders- en moeders. Dit is een vervolg.
Veel ouders rekenen op de school om te praten over voorbehoedsmiddelen, omdat ze
zelf niet goed weten hoe daarover te beginnen. Nochtans is voorlichting belangrijk.
Pas je woorden wel aan de leeftijd van je kind. Komt je kind er zelf om vragen, stuur
het dan niet weg met een excuus. Onwetendheid is het grootste gevaar. Je hoeft heus
geen expert te zijn om raad te geven.
De pil 50 jaar jong - Er bestaan heel wat voorbehoedsmiddelen. Toch zijn er nog
altijd meisjes die met “een pakje thuiskomen”. De pil bestaat dan wel al 50 jaar. Maar
die verjaardag is geen garantie voor een goed gebruik ervan.
Abortus is geen “voorbehoedsmiddel” - Er worden nog veel abortussen gepleegd
- In abortusklinieken welteverstaan en niet alleen door jongeren die onwetend
zijn. Het aantal geregistreerde zwangerschapsafbrekingen steeg in België met
meer dan 33% tussen 1993 (13.474) en 2007 (18.033). Zorg dan ook steeds dat
de contraceptie correct gebruikt wordt. Verkeerd gebruik, overgeven of diarree
kunnen ervoor zorgen dat je niet meer veilig bent. Je kunt ook vrijen met twee
voorbehoedsmiddelen (vb. de pil gecombineerd met een condoom). Dat heet “Double
Dutch”. In feite ben je dan dubbel beschermd.
Ben je er klaar voor - Geen zin in seks? Of er nog niet aan toe? Maak dit dan duidelijk!
Leer je kind ook assertief te zijn. Laat het ook “neen” zeggen, wanneer het iets niet
wilt!
Meer info: Jin, jeugddienst, T 058 53 34 44, jocdepit@koksijde.be

Beach party scouts Casa
Op vrijdag 31 juli vindt aan het aan het openluchtzwembad in
Oostduinkerke de jaarlijkse beachparty van de scouts Casa plaats! Zon,
zee, muZiek. Limbo, koele dranken, shaken op zomerse muziek … dit
alles te beleven op het strand. De fuif start om 21 u., de toegang is
bovendien gratis.
Meer info: www.casaodk.be

In concert: Aril Brikha
Op 24 juli worden liefhebbers van Elektro verwend in de PIT. Aril Brikha is een
vooraanstaand elektro-muzikant en speelt van 0 tot 2 u. Speciaal overgekomen
van Zweden en geschoold in de Detroitelektro! Voor de warming up en de after
party staan een hele reeks artiesten klaar: Mr SNU & Sir Matthew; William
Damon vs Derida-Warren en Mook vs Poireau. De avond begint om
21 u. en de toegang bedraagt 5 euro.
Meer info: www.depit.be

Low frequency en de PIT presenteren The Mill XL
Op 4 juli wordt de PIT een mengelmoes van genres en stijlen. Van stand up comedy over rock tot drum ‘n’ bass. Zowel het
jeugdhuis als de zaal worden omgetoverd tot een muziektempel. Al dat moois is al vanaf 19 u. aan het werk te zien. Een
greep uit de line up: Soundwall, Burning Gallows, Greyone, Mattar, Gonzo… Deze avond wordt georganiseerd door Sweat
Events & de PIT. Toegang voor een overvloed aan geluid: 5 euro.
Meer info: www.depit.be
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In de kijker: Consul
Consul is een melodic (death) metalband die repeteert in de
Muze ten huize de PIT. De groep won onlangs een wedstrijd en
is daardoor te zien op Velorock in Oostende. In juni namen de
muzikanten hun eerste demo op. Tegen september wordt die
uitgebracht. Een geschikt moment om deze groep even onder
de loep te nemen.
T-d: “Hoe lang spelen jullie al samen?”
Consul: “De groep werd in 2006 opgericht. Founding fathers
waren Pepijn en Floris Desmet. Jeroen Steenkiste kwam hen
al snel vervoegen als drummer. Enkele maanden later konden
we Nick Vermote strikken als zanger. We hadden al vlug een
tweede gitarist nodig. Steven Leenknegt was de gelukkige.”
T-d: “Zijn jullie al wat gekend in muziekland?”
Consul: “Dat begint stilletjes te komen. We waren al te zien
in de PIT natuurlijk. Maar verder nog op Wacken Metal Battle,
Velocross, in de Fox te Torhout… om de meest recente te
noemen. We wonnen ook de wedstrijd op Velocross. Dat brengt
ons een podiumplaats op, op 5 september tijdens Velorock in
Oostende.”
T-d: “Jullie zullen op Velorock dan het gezelschap krijgen
van wat grotere namen?”

De mannen van Consul die op 5 september op Velorock in Oostende spelen.

Consul: “Dat zal wel zijn! Toch alleszins voor wie een beetje
thuis is in het hardere werk. We spelen naast Tankard, InQuest, Battlelore en Chaoswave.”
Meer info: www.myspace.com/consultheband of
www.facebook.com/pages/consul/95853057352?ref=ts

Kinder- en
Jongerentelefoon
zoekt stemmen en
pennen

Taxicheques nu ook te koop
De gemeente biedt sinds juli vorig jaar taxicheques aan
jongeren van 16 tot 21 jaar aan. Nieuw is nu dat vanaf 1 juli
ook taxicheques kunnen worden aangekocht. Een cheque kost
5 euro en kan tot 31 januari 2009 gebruikt worden. De cheques
mogen enkel in het weekend en op feestdagen gebruikt worden.
Misschien een goed idee als cadeau. Zo hoeven ouders ’s nachts
niet uit bed om zoon- of dochterlief op te halen. De cheques
zijn te koop de Jeugddienst. Daar liggen ook nog enkele gratis
pakketten taxicheques ter waarde van 25 euro. Uiteraard zijn
die enkel bedoeld voor wie er nog geen kreeg.

Kinderen en jongeren kunnen bij de Kinder- en
Jongerentelefoon (KJT) terecht met hun verhaal, vraag of
probleem via telefoon, chat, forum of e-mail. Elk contact
blijft anoniem. De telefonische oproepen zijn bovendien
volledig gratis en niet zichtbaar op de factuur.
Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, bieden heel
wat vrijwilligers een luisterend oor of een vlotte pen om
vragen te beantwoorden, kinderen moed in te spreken,
raad te geven of gewoon even mee te gniffelen. De KJT
beantwoordt per jaar ca. 33 000 oproepen. En toch
blijven heel wat kinderen en jongeren met hun vraag
in de kou staan. De KJT is daarom op zoek naar nieuwe
vrijwilligers die telefoon, chat, forum of e-mail willen
beantwoorden. KJT biedt een degelijke opleiding en een
zinvolle vrijetijdsbesteding binnen een tof team. Uw
engagement kan het verschil maken!
Meer info: T 02 534 37 43 of www.kjt.org/volwassenen

Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44

Ben jij artistiek?
JOC de PIT is voor het project Transcript op zoek naar
beeldhouwers, dichters, schilders fotografen, grafici…, kortom,
naar jong talent met artistiek geweld.
Transcript is een tentoonstelling waar jongeren hun werk
kunnen tonen aan het publiek. Alle kunstvormen zijn welkom.
Niets is te gek! De tentoonstelling vindt plaats in het najaar
(oktober of november). Aan de wedstrijd is ook een prijs
verbonden. De winnaar krijgt een eigen tentoonstelling in de
mezzanine van het cultureel centrum. Om aan de wedstrijd deel
te nemen hoef je enkel je naam te geven aan
jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.
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Vlaanderen feest: Elfjuliviering 2009
IN SAMENWERKING MET HET GEMEENTEBESTUUR, EN MET TAL VAN ANDERE VERENIGINGEN, WERKTE HET GEMEENTELIJK
ELFJULICOMITÉ VOLGEND PROGRAMMA UIT NAAR AANLEIDING VAN DE VIERING VAN DE VLAAMSE FEESTDAG.

ZATERDAG 4 JULI:
- 18 u., Wulpen, herberg
“Wielrijdersrust – Het
Dorstige Hart” (Dijk 33),
3de Grote Elfjuliprijs
carambole, overband
en drieband (twee tafels
van 2,10 m), open
biljartprijskamp voor alle
liefhebbers (org. biljartclub
Westhinder, info secr. Levien
Vieren, T 058 51 60 49)

ZONDAG 5 JULI:
- 13.30 u., Oostduinkerke, café
Leopold, 1ste Groot Elfjulidartstornooi, open voor alle
liefhebbers, inschrijven van
13.30 tot 14.15 u., start van
de wedstrijd om 14.15 u.
(org. vogelpikclub De
Pekkers)

DINSDAG 7 JULI:
- 19 u., Koksijde, gemeentehuis, Delvauxzaal, panelgesprek
“Onze kijk op de Vlaamse Beweging, anno 2009”
met Roland Laridon (germanist, erevoorzitter van het
Vermeylenfonds nationaal) en dr. Jacques Mertens
(historicus, lid van de raad van bestuur Vermeylenfonds
West-Vlaanderen) en gespreksleider Marc Mortier
(economist, adj.-nationaal secretaris Vermeylenfonds); na
het gesprek vraagstelling uit de zaal; gratis toegang (org.
Vermeylenfonds, info M.T. Meulebrouck, T 058 52 48 66)

WOENSDAG 8 JULI:
- 19 u., Oostduinkerke, Zeedijk centrum, “Oostduinkerke
zingt” - Wim Leys & @fundum staan weer op het podium
voor een spetterend massazangspektakel. Voor iedereen
een krantje met alle liedjesteksten (org. VVV).

VRIJDAG 10 JULI:
- 19.30 u., Oostduinkerke, binnenplein Nationaal
Visserijmuseum, 15de Festival van het Volkslied
aan Zee met optredens van de folkgroepen Green
Jacket en Berline. Gratis toegang. (org.festivalcomité,
het Elfjulicomité, de VVV, i.s.m. de Vrienden van het
Visserijmuseum en het Estaminet in de Peerdevisscher,
info T 058 51 24 68).

ZATERDAG 11 JULI:
- 9.30-11 u., Oostduinkerke, strandwateren en
Zeedijk (centraal), 11de Vlaams Kampioenschap
garnaalkruwen voor clubs en individuele kruwers met
o.m. volgend programma: gratis inschrijving vanaf
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7 u. in herberg “Wielrijdersrust – Het Dorstige Hart”, Dijk 33 in
Wulpen – 8 u. verzameling in De Rozenkrans, Albert I-laan 54
te Oostduinkerke-bad – 9.15 u. stoetsgewijze naar de Zeedijk
(zwembad) – effectieve wedstrijd van 9.30 tot 11 u., gevolgd
door weging, koken en gratis uitdeling van de buit vanaf 12.30
u. - barbecue in herberg Wielrijdersrust vanaf 13 u. (13 euro,
inschrijven tot 1 juli bij Jean Lycke, 0496 25 01 44 of Jean.
Lycke@telenet.be) – aldaar prijsuitreiking om 17 u. (org.
garnaalkruwersclub de Spanjaardbank i.s.m. gemeentelijk
Elfjulicomité, feestcomités Oostduinkerke-dorp en –bad – info:
Johny Popieul, T 058 51 32 56)
- 14.30-17.30 u., “Grote open hengelwedstrijd Elfjuliprijs
2009” in kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (Wulpen of Adinkerke),
3 trofeeën, 500 euro aan prijzen – inschrijven van 12.30 tot
13.30 u. in herberg “Wielrijdersrust – Het Dorstige Hart”, Dijk
33 in Wulpen – volwassenen
4 euro, jongeren 2,50 euro - prijsdeling om 18.30 u. in
Wielrijdersrust (De Noordvissers Adinkerke i.s.m. Elfjulicomité
– info: Maurits Boucquez, T 051 50 42 14, gsm 0476 66 52 83)
- 16 u., Koksijde, café De Welkom (Kerkstraat 20), grote
Elfjulivinkenzetting
(org. De Paradijsvogel, info Daniel Villeirs, T 058 31 28 61)
- Koksijde-dorp, Sint-Pietersplein bij ’t Oud Schooltje, Elfjulibuurtfeest, van 18 tot 19.30 u. barbecue (15 euro voor
volw. en 10 euro voor kinderen, telkens 2 drankjes incl.,
inschrijven tot 4 juli in café De Welkom Kerkstraat 20 of bij
Bruno Vandicke (0476 79 97 79), of bij Marnix (0472 36 39
91) / gratis schmink en springkasteel voor de kinderen / vanaf
19 u. gratis folkbal met de groepen Te Fête (www.tefete.be)
en Malahide (www.malahide.be) / (org. Buurtcomité ’t Oud
Schooltje i.s.m. Elfjulicomité, info Bruno Vandicke)

Beleven Elf juli
- 18 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk, Elfjulimis
opgeluisterd door het Beauvarletkoor Koksijde
(org. Davidsfonds)
- 19 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg, officiële Elfjuliontvangst, met o.a. officiële Elfjuli-toespraak door de h.
Peter Peene, nationaal voorzitter van het Davidsfonds,
receptie met specialiteiten van de Oostduinkerkse
paardenvissers
- 19 u., Oostduinkerke, café Leopold, 1ste Groot Elfjuligolfbiljarttornooi, open voor alle liefhebbers, inschrijven
van 19 tot 20.15 u., start van de wedstrijd om 20.30 u., (org.
golfbiljartclub De Leopoldvrienden)
- 23 u., Oostduinkerke-bad, strand (centraal), artistiek
Elfjulivuurwerk (org. VVV)

ZONDAG 12 JULI:
- De duivenmaatschappij De Verbroedering viert de
Vlaamse feestdag met volgend programma in het gebouw
Ameubla (Leopold II-laan 98) te Oostduinkerke: bij goed
weer lossen van de duiven om 9 u. in Roye voor prijsvlucht
“Duivenvlucht Goedendag Vlaanderen 2009” (op
zaterdag 11 juli mogelijkheid tot bijwonen van de inkorving
van de duiven van 14 tot 16 u. in zaal Ameubla) / vanaf 12 u.,
openen van de constateurs / om 19 u. barbecue / om 19.09
u. uitslag van de prijsvlucht en overhandiging van de trofee
geschonken door het Elfjulicomité (org. duivenmaatschappij
De Verbroedering, info: Fernand Corneillie,
T 0476 96 09 88)
- 16 u., Oostduinkerke, Groenendijk, café De Zoeten Inval,
grote Elfjulivinkenzetting Prijs Xavier Vanbillemont in
het Zouavenpad (info: Xavier Vanbillemont, T 058 23 62 25)

Tentoonstelling
The Best of Press Cartoon Belgium 1999-2009
(getekend overzicht van 10 jaar Belgische pers)

Selectie uit de meer dan duizend genomineerde cartoons van de Belgische pers in de
afgelopen tien jaar. Hilarische schetsen van het politieke, sociale en culturele reilen en
zeilen in dit land én in het buitenland…
- in galerie Welnis (toerismekantoor, Astridplein 6 in Oostduinkerke): van 5 juli tot 31
augustus, elke dag open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 17.45 u.
- in het atrium van het gemeentehuis (Zeelaan 303 in Koksijde): “De Vlaamse identiteit”,
van 6 tot 20 juli tijdens de openingsuren (di, do, vrij en za van 9 tot 12 u., ma en woe van
9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16 u., gesloten op zon- en feestdagen)

Bevlaggingsactie
Laat op zaterdag 11 juli
de leeuwenvlag wapperen.
Het Davidsfonds en het Elfjulicomité stellen gratis
vlaggen ter beschikking.
Contact: Herman Vanheste (058 51 38 87)

Verenigingen
Koksijde
een overzicht…

2009

Coördinatie:
Elfjulicomité Koksijde-Oostduinkerke
(Hilde De Graeve, Jan Huyghe, 1ste schepen Jan Loones)
Secretariaat voor nadere info:
Zeelaan 303 te Koksijde, T 058 53 30 82

Op zoek naar een hobby
voor u of uw kind?
Vraag de gratis brochure!
Koksijde telt meer dan 300 actieve verenigingen! In de
brochure “Verenigingen Koksijde: een overzicht” staan ze
alfabetisch geordend. U leest er hun activiteitenaanbod
en krijgt er alle contactgegevens kant en klaar bovenop.
Zoekt u zelf een hobby of wenst u uw kind volgend
schooljaar in te schrijven bij een vereniging dan is dit uw
ideale leidraad! De brochure werd samengesteld door de
afdeling Vrije Tijd en Cultuur en is gratis te verkrijgen aan
de balie van het gemeentehuis, Zeelaan 303.
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Achtste Internationaal Folklorefestival!
Het achtste Internationaal Folkorefestival,
een organisatie van de vereniging
Koksijds Internationaal Folklorefestival
(KIFF), brengt ook van de zomer, onder
de noemer “Een Venster op de Wereld”
boeiende en kleurrijke groepen naar
het Theaterplein bij het gemeentehuis.
Van 11 tot en met 19 juli kunnen
folkloreliefhebbers kijken naar dansen
en luisteren naar muziek uit Bulgarije,
Turkije, Tsjechië, Brazilië, Rioemenië,
Thailand, Servië, Colombia en Polen.
Dit festival is het resultaat van een
jarenlange samenwerking tussen de KIFF
en de gemeente Bray-Dunes (Duinkerke).
Die grensoverschrijdende samenwerking
maakte het mogelijk om folkloregroepen
uit alle hoeken van de wereld naar
Koksijde te brengen. Iedere avond
vanaf 21 u. is er een optreden op het
theaterplein. Gratis.
Folklore is het herbeleven van het
dagelijkse leven van vroeger. Te veel
mensen denken bij het horen van het
woord “folklore” aan oubollige muziek,
zang en dans. Volkskunst is echter een
levend element, van alle tijden, uit alle
landen en culturen. Het is het product
van spontane gevoelsuitingen van een of
meer personen, die de herinnering aan
de “tijd van toen” niet willen uitwissen en
die een stukje identiteit van volk willen
tonen. Komen kijken en luisteren!

Zaterdag 11 juli: Razvitie uit Sevlievo
(Bulgarije)
Zondag 12 juli: Sumhoter uit Izmir
(Turkije)
Maandag 13 juli: Javorina uit Strani
(Tsjechië)
Dinsdag 14 juli: Ballet folklorique d’arts
populaires uit Fortaleza (Brazilië)
Woensdag 15 juli: Martisorul uit Cluj
Napoca (Roemenië)

Donderdag 16 juli: On Son Thailand uit
Khoen Kaen (Thailand)
Vrijdag 17 juli: Abrasevic uit Sabac
(Servië)
Zaterdag 18 juli: Muziek en
folkloredansensemble Santander uit
Bucaramanga (Colombia)
Zondag 19 juli: Lubuski uit Zielona Gora
(Polen)

Zingen in Oostduinkerke en Baaldje..!
Het inmiddels zeer populair geworden
massazangspektakel “plaats x zingt”
vindt van de zomer twee keer plaats in
onze gemeente:
- op woensdag 8 juli als
“Oostduinkerke zingt” vanaf 19 u.
op de Zeedijk
- op zaterdag 22 augustus als “SintIdesbald zingt” op het Grardplein
Beide zangavonden vertonen hetzelfde
scenario.
* Om 19 u. begint het feest met een liveoptreden van Wim Leys & @fundum.
* Vanaf 20.30 u. kan iedereen
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.
* In Sint-Idesbald wordt de avond om
23 u. afgesloten met een spectaculair
vuurwerk op het strand.

30

Beleven Evenementen

Elke vrijdag internationaal
straattheater!
Als u deze zomer enkele rare kwasten ziet rondlopen in de Koksijdse straten, iemand met een
tent op z’n hoofd, een bultenaar met een kinderwagen of een bende Franse wanne-be ruiters,
geen paniek. U bent waarschijnlijk op de buitenbeentjes van het c.c. CasinoKoksijde gestoten.
Zoals elke zomer is er op vrijdag straattheater in Koksijde. Een kort overzicht. Alle voorstellingen
zijn uiteraard volledig gratis!
Vrijdag 3 juli – Oostduinkerke, Zeedijk
om 16 u. / Koksijde, Zeedijk om 19 u.
Los Hermanos Infoncundibles (SP):
stemmige muziek en een diabolo act
waarvan u gaat duizelen
Vrijdag 10 juli - Sint-Idesbald, Zeedijk
om 16 u. / Koksijde, Zeedijk om 19 u.
Dado (CAN): fysieke comedy,
geïmproviseerd “geweld” en een hele rij
rekwisieten

Vrijdag 7 augustus – Oostduinkerke,
Zeedijk om 16 u. / Koksijde, Zeedijk om
19 u.
Les Goulus (FR): een
dressuurdemonstratie waarbij de French
attitude, ondanks enkele “foutjes”, nooit
verloren gaat
Vrijdag 14 augustus – Koksijde,
Casinoplein om 16 en 19 u.
Cie Remarcable (B): een explosieve show
met circus, humor en interactie en een
hoge paal…

Vrijdag 21 augustus - Sint-Idesbald,
Zeedijk om 16 u. / Koksijde, Zeedijk om
19 u.
Daredevil Chicken Club (USA): Svetlana
was in haar thuisland een beroemd
turnster maar wil het nu maken als filmster
Vrijdag 28 augustus – Oostduinkerke,
Zeedijk om 16 u. / Koksijde, Zeedijk om
19 u.
Cie du Petit Monsieur (FR): wat zou er
vandaag de dag in de doos van Pandora
zitten?

Vrijdag 17 juli - Oostduinkerke, Zeedijk
om 16 u. / Koksijde, Zeedijk om 19 u.
Maza Loco (B): twee acrobaten verdienen
op straat hun ticket voor het Cirque du
Soleil
Vrijdag 24 juli – Koksijde, Theaterplein
om 16u / Koksijde, Zeedijk om 19 u.
La Guardia Flamenca (B): zeven
kortgerokte meisjes stampen de ziel uit
hun lijf om indruk te maken op de torero
Vrijdag 31 juli - Koksijde, Casinoplein
om 16 en 19 u.
Cie Les Objects Volants (FR): drie
jongleurs brengen een adembenemende
act
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Landelijke driedaagse in Wulpen
In het weekend van van 17 tot 19 juli staat het polderdorp Wulpen weer op zijn kop ter gelegenheid van de klassieke
driedaagse: optreden op vrijdagavond, Groot Landelijk Feest en Veeprijskamp op zaterdag en humoristisch
theaterfestival op zondag.

Optreden
Het feestcomité en Wulpen Events
starten de driedaagse op vrijdag 17 juli
met een optreden van het populaire
Westvlams Gemiengeld Vintekoor om
21 u. in de spiegeltent op het Dorpsplein.
Ambiance verzekerd! Toegang 8 euro
in voorverkoop en 10 euro aan de deur.
Kaarten in voorverkoop bij de dienst
Toerisme Koksijde en in restaurant ’t
Schiptje.

Groot Landelijk Feest
Op zaterdagnamiddag 18 juli begint
de 34ste editie van het Groot Landelijk
Feest om 14 u.. In een volksenthousiaste
sfeer wordt op het Dorpsplein onder
de kerktoren een stukje nostalgie uit
de jaren 1900 geëvoceerd, onder het
goedkeurend oog van het reuzenechtpaar
Jan van Wulpen en Marieke van de
Kerkwijk en hun dochter Lotte.
Op het dorpsplein herleven de
ouderwetse huis- en vlijtnijverheden,
waaronder het karnen van boter, het
vlechten van manden, kantklossen,
kloefenkappen, vlas bewerken met
boothamer, brakel, hekel, zwingelmolen
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of trapper enz. Een modelhekken met
geroot vlas wordt getoond.
Zoals het een echt Vlaams boerenfeest
past, wordt er in Wulpen ook gesmuld en
gedronken. Boerenbrood, ovenkoeken,
koekenbrood, pannenkoeken,
boerenworsten, verse boter en eieren uit
de streek van Bachten de Kupe zullen
in leuke ouderwetse marktkraampjes
worden aangeboden. Muziekkorpsen
en volksdansgroepen zorgen voor
een muzikale en kleurrijke noot. Er
is roofvogelshow, straatanimatie,
muziek, kinderanimatie, goochelaar,
poppentheater enz. De dorpsraad van
Wulpen zal met enkele verrassingsacts
het publiek een voorsmaak geven van
het humoristisch theatertornooi op
zondag 19 juli.
Tegelijk is er in de belendende weide
de 84ste editie van de veeprijskamp,
die voor het eerst in 1926 gehouden
werd! Tientallen prachtexemplaren van
het roodbont ras worden er gekeurd.
Ook het witblauw ras en een aantal
stamboekdieren kunnen bewonderd
worden. Tussen het grotere vee is er ook
nog plaats voor kleinere neerhofdieren

zoals schapen, geiten, eenden, enz. De
vzw Fjorden van West-Vlaanderen voert
er ook een show op met het typische
paardjes.
Om 18 u. wordt het varken aan ’t spit
aangesneden. ‘s Avonds is er dan nog
barbecue in de loods van Luc Bentein
langs de Dijk te Wulpen, en om 22 u.
optreden in de Spiegeltent van Edje Ska
en de Pilchards met covers van ACDC,
borsato, Clouseau, U2 en nog veel meer.
Toegang gratis.

Humoristisch theatertornooi
De driedaagse besluit op zondag 19 juli
met volgend programma:
- 9 u., ontbijt in er rond de Spiegeltent,
inschrijven (6 euro) in restaurant ’t
Schiptje tot 14 juli
- 10 u., humoristisch aperitiefconcert met
Triple blues. Toegang gratis
- 12 u., “P’s” wereld-en-omstrekenberoemde paëlla, inschrijven (12 euro)
in restaurant ’t Schiptje tot 14 juli
- 14 u., start van het 12de Wulps
Humoristisch Theatertornooi

Beleven Evenementen

Van ballroomdans tot flamenco…
“Koksijde danst” met Carole, Dick en Anouchka
“Koksijde danst” maakt voor de tweede keer deel uit van de
zomerprogrammatie, deze keer op donderdag 23, vrijdag 24
en zaterdag 25 juli op het Theaterplein bij het gemeentehuis
in Koksijde-bad. Zowel op donderdag als vrijdag is er een
workshop dansen voor beginners (telkens om 10 en 14 u.)
met de professionele dansleraars Carole en Dick van het VTMprogramma Sterren op de Dansvloer. Alles wordt in goede
banen geleid door Anouchka Balsing, gekend als jurylid in
hetzelfde programma.
In totaal kunnen 20 dansduo’s zich vooraf inschrijven bij de
dienst Toerisme (40 euro per koppel). Er wordt gewerkt met
3 leeftijdscategorieën en om deel te nemen dien je minimum
18 jaar te zijn. Zowel ballroomdansen als latindansen komen
aan bod. Op zaterdag volgt dan in de namiddag een generale
repetitie om ’s avonds tijdens het dansfeest een aangeleerde
dans voor het publiek te brengen.
De avond wordt afgerond met een fantastische dansshow
van Carole Rooryck en Arman Eranosian, de danspartner van
Martine Jonckheere in “Sterren op de Dansvloer”. Ook Carole
nam deel aan dit populaire televisierogramma en danste toen
met voetballer Bjorn De Wilde. Carole en Arman werden in mei
dit jaar Belgisch kampioen in de discipline Latin.

iedereen geschikt. Men krijgt niet het gevoel aan het sporten
te zijn, men beweegt in groep op plezante muziek. Een prettige
bijkomstigheid is dat je tijdens de les veel calorieën verbrandt,
zodat je ook nog enkele overtollige kilootjes wegwerkt.

La Guardia Flamenca
Op vrijdag 24 juli is er, eveneens op het Theaterplein, om
16 u. een voorstelling van “Carrément Carmen” van La
Guardia Flamenca, straattheater van het beste soort. De
zeven kortgerokte en getormenteerde flamencodanseressen
verheffen de mythische en populaire operafiguur Carmen
tot de zevende macht! Deze verleidelijke godin met veertien
verrukkelijke benen, brengt je ongewild naar de zevende
hemel. De meisjes stampen de ziel uit hun lijf, zingen en huilen
op de onweerstaanbare kadans en het trompetgeschal van de
torero’s. Passie en hilariteit. Humor en ontroering.

Meer info, reglement en inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen bij
de dienst Toerisme (T 058 51 29 10, E toerisme@koksijde.be)

Gratis initiatie Fun-Zumba
Op donderdag 23 juli om 17 uur is er, eveneens op het
Theaterplein, een gratis initiatie Fun-Zumba, gegeven door
professioneel lesgeefster Carole Rooryck. Zumba is de nieuwste
rage uit Amerika, een combinatie dansen en fitness in een
partysfeer op swingende latinmuziek als salsa, meringue,
calypso, flamenco en zelfs hiphop muziek. De les is makkelijk
te volgen, vergt geen ingewikkelde danspasjes en is dus voor

La Guardia Flamenca

Tennistornooien voor broeiend talent!
Het Theaterplein bij het gemeentehuis is van zaterdag 8 tot en met zondag 23 augustus weer de arena voor talentvolle
jonge tennisspelers (m/v) ter gelegenheid van twee belangrijke tornooien: Flanders Ladies Trophy voor dames van
8 tot 16 augustus, en daaropvolgend Ricoh Men’s Trophy voor heren tot zondag 23 augustus.
Courtois (1992), Justine Henin (1997), Kim Clijsters (1998) en
Kirsten Flipkens (2002) dit tornooi.
Van ‘s morgens tot ‘s avonds worden de belangrijkste matchen
gespeeld in de arena voor het gemeentehuis in Koksijdebad, waar er plaats is voor meer dan 1.000 toeschouwers.
Een beperkt aantal matchen wordt gespeeld op de terreinen
in Koksijde-dorp. Het aantal speelsters in de kwalificaties is
beperkt tot 32, in de hoofdtabel ook tot 32. De lijsten van de
meisjes die zich al inschreven, kunnen gevonden worden op
de site van de ITF. Deze lijsten kunnen nog veranderen. Het
tornooi is gratis toegankelijk (staan- en zitplaatsen) voor alle
wedstrijden.
Finale dubbelspel op vrijdag 14 augustus om 19 u.
Twee halve finales enkelspel op zaterdag 15 augustus om
14 u. en 16 u.
Finale enkelspel op zondag 16 augustus om 15u.
Meer info: www.fltkoksijde.be

Flanders Ladies Trophy

Ricoh Men’s Trophy

Wie zijn oog laat glijden over de erelijst van de Flanders Ladies
Trophy Koksijde realiseert zich dat dit zomers tennistornooi voor
ambitievolle jonge speelsters een belangrijke stap kan zijn bij
de beklimming van de rankingladder van de Women’s Tennis
Association. Zo wonnen Dominique Monami (1990), Laurence

Na een eerste succesvolle editie wordt dit internationaal
tennistornooi voor mannen voor de tweede maal georganiseerd,
eveneens in de arena van het Theaterplein, nl. van zaterdag 15
tot en met zondag 23 augustus.
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Extreme attracties op 5
dagen Xbeach!
Vorige zomer heeft het evenement Xbeach, na 2 jaar Zeebrugge, zijn eerste editie in Koksijde achter de rug. Ondanks
het minder goede weer werd het een geslaagde manifestatie met zo’n tienduizend mensen per dag op het
openingsweekend. Van de zomer komt Xbeach opnieuw naar Koksijde, meer bepaald van 15 tot 19 augustus. Organisator
Elwin Van Herck blikt vooruit op dit feest van kick en vertier, vol extreme attracties.

Veel verrassingen en
nieuwigheden

De evaluatie van de eerste Koksijdse editie heeft geleid tot
enkele belangrijke wijzigingen in het vernieuwde concept:
* Het evenement zal 5 dagen duren in plaats van 9 vorig jaar.
* De opbouw en afbraak zal korter en kernachtiger gebeuren.
* Het kinderdorp is geschrapt om de concessiehouders op
dijk en strand geen concurrentie aan te doen, en om geen
lawaaihinder voor de gebouwen te veroorzaken. Er staat dus
geen enkele attractie meer voor een gebouw.
* De reukhinder van de openbare toiletten zal vermeden
worden door het plaatsen van chemische toiletten, bovendien
op een meer afgelegen plaats.
* Er wordt maar één fuif georganiseerd, nl. de internationale
fuif Decadance Xbeach op vrijdagavond 14 augustus. Vorig
jaar waren er 3.500 bezoekers. De organisatie zal opnieuw
toezien op een professioneel verloop van de zaken. Op
zaterdagmorgen 15 augustus worden de buurtbewoners
getrakteerd op een gratis ontbijt als dank voor hun begrip.
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In deze tweede editie brengt Xbeach Koksijde enkel
nog extreme attracties: karting parcours, benji- en
avonturendorp, paintball park, surf city, skate valley…
Het benji-dorp zal indrukwekkend zijn met 3 kranen op
15 en 16 augustus.
Er is de traditionele
benji-jump, verder
een auto (voor
2 personen) die
naar beneden valt
en een 60 meter
hoge kraan met een
panoramisch zicht
over de streek.
Eveneens nieuw
is een duiktank
in samenwerking
met de duikclubs
van Koksijde, een
luchtdoop met
helikopter en
het nieuwe dorp
Water World.
Zoals in Spanje
komt er een
banaan op het
water.
Elwin Van Herck: “Ik verklap wel nog niet
alles… Er komen nog heel wat verrassingen en
nog andere extreme attracties. Hoe dan ook,
Koksijde kan uitpakken met het grootste extreme
attractiepark aan zee, een unicum! Dankzij de steun van het
gemeentebestuur en de goede samenwerking met de dienst
Toerisme kunnen we dit project realiseren. Dus, jong en minder
jong, iedereen die op zoek is naar een kick en leuk vertier zal
op Xbeach zeker zijn dada vinden. Ik blijf het zeggen, we lopen
hier niet achter in de Westhoek.”
Meer info: dienst Toerisme en www.xbeach.be

Beleven Evenementen

Zomeravon tduren in de Duinenabdij!

Ook de ploeg van het abdijmuseum Ten Duinen pakt in de zomermaanden uit met een bijzondere programmatie. In juli
en augustus kan men in de Duinenabdij zowel aangename avonduren als spannende avonturen beleven! Uitschieters
zijn kids@tenduinen en de abdijavondjes op de woensdagen 22 juli en 5 augustus.
Schildknaepenschool

Kids@tenduinen presenteert op de
woensdag 22 juli en 5 augustus vanaf 16
u. de spannende Schildknaepenschool.
Maak je eigen wapenschild, oefen je
zwaardbehendigheid en strijd om de eer
tijdens het boogschiettornooi!

Abdijavonden
Ook op de woensdagen 22 juli en
5 augustus zijn er de gezellige

abdijavondjes vanaf 17 u. met muziek en
animatie in middeleeuwse sfeer. Gratis
toegang.
Onder het alziend oog van een heuse
kardinaal geven bruid en bruidegom hun
jawoord. De valkenier en enkele lokale
ambachtslieden feliciteren het kersverse
paar, terwijl jonkvrouwen en riddertjes
hun beste beentje voorzetten in de
Schildknaepenschool. Nar Florisimo en de
troubadours van Demi Geus zorgen voor
de vrolijke noot en nodigen u graag uit
ten dans. De Familiares de Dunis laven de
dorstigen en spijzen de hongerigen met
een heuse middeleeuwse grill!

Zandlopers
Kruip in de huid van een archeoloog
en beleef het dagelijkse leven van een
monnik in een middeleeuwse abdij. Een
interactieve rondleiding voor kinderen van
6 tot 12 jaar. Elke woensdag om 15 u.

Zoektochten
* Supervlieg-gezinszoektocht - Ga op zoek
naar Supervlieg in het Abdijmuzzzeum
en breng de leuke opdrachten voor jong
én oud tot een goed einde! Dagelijks.
* Wie is Pieter Peyt te slim af? - Ontcijfer
het geheime letterwoord en vrijwaar de
toekomst van de Duinenabdij!

Fin de saison
Op woensdag 26 augustus vanaf 17 u.
seizoensafsluiter i.s.m. het feestcomité

Koksijde-bad. Gratis toegang. Met
o.a. volksspelen, optreden van de
volksdansgroep de Golfbrekers en gratis
visuitdeling door de Oostduinkerkse
visbakkers
Rondleidingen met gids: een boeiende
kennismaking met het Abdijmuseum Ten
Duinen 1138! Gids/animatie inbegrepen
in toegangsticket.
* in het Nederlands op dinsdag,
donderdag en zondag, 14.30 u.
* in het Frans op woensdag, vrijdag en
zaterdag, 14.30 u.
Gratis rondleidingen: tijdens de
abdijavonden op 22 juli, 5 en 26
augustus

Tentoonstellingen
De tentoonstellingen zijn te bezoeken
tijdens de openingsuren van het
Abdijmuseum. Gids/animatie inbegrepen
in toegangsticket.
* Gratis nocturne (18-22 u.) tijdens
de abdijavonden op 22 juli, 5 en 26
augustus
* Beaufort03: Krijn De Koning tot 20
oktober
* Marc Lagrange: EELiZEE - LUST ICONEN (fotografie) tot 20 september.
Het luikje Iconen wordt tentoongesteld
in de Abdijhoeve Ten Bogaerde,
dagelijks toegankelijk van 14 tot 18
uur. Gesloten op maandag

Vierdaagse van de IJzer
De jaarlijkse voettocht Vierdaagse van de IJzer vindt plaats van woensdag 19 tot en met zaterdag 22 augustus. Vier
dagen lang stappen duizenden militairen en burgers 32 of 16 km door de Westhoek, in het gebied van IJzer en Ieperlee
waar de Grote Oorlog ’14-’18 meer dan vier lange jaren woedde.
De openingsplechtigheid wordt traditioneel op de vooravond
van de startdag, op dinsdag 18 augustus, in Oostduinkerke
gehouden. Tussen 18 en 19 u. voeren valschermspringers
parasprongen uit op het strand en de Zeedijk ter hoogte van
het Astridplein. Tegelijk musiceert de harmonie Vrienden van
de Brandweer Oostduinkerke. Om 18.45 u. worden bloemen
neergelegd aan het monument der gesneuvelden bij de SintNiklaaskerk. Om 18.30 u. start de optocht van de militaire
pelotons en genodigden naar het Astridplein onder begeleiding
van de Militaire Muziekkapel van de Marine. Om 19.15 u. wordt
de openingstoespraak gehouden. Het programma bevat ook een
leuk intermezzo met een drilpeloton.
De eerste wandeltocht begint vervolgens op woensdag
19 augustus met start om 8 u. aan de Sint-Niklaaskerk in
Oostduinkerke. De deelnemers marcheren naar Koksijde-bad,
Koksijde-dorp, Wulpen, Nieuwpoort en Oostduinkerke. De minitocht (16 km) keert in Wulpen terug naar Oostduinkerke.
Op donderdag wordt gestapt rond Poperinge, op vrijdag rond
Diksmuide en op zaterdag rond Ieper.
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Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke

Zomerevenementen
Événements d’été
Veranstaltungen Sommer
2009 Events Summer
Uw gids voor
een sprankelende
vakantie in Koksijde!
Vraag de gratis
brochure!
Dienst Toerisme
Zeelaan 303,8670 Koksijde
T +32 (0)58,51,29,10
F +32 (0)58.53 21 22
toerisme@koksijde.be
www.koksijde.be
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