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Getijden juni
dag hoogwater laagwater

do 1 06.58 en 19.28 01.08 en 13.33
vr 2 08.05 en 20.34 02.07 en 14.33
za 3 09.13 en 21.42 03.10 en 15.41
zo 4 10.24 en 22.48 04.24 en 17.12
ma 5 11.27 en 23.46 05.41 en 18.17
di 6 12.18 06.37 en 19.04
wo 7 00.33 en 13.01 07.22 en 19.45
do 8 01.14 en 13.40 08.01 en 20.21
vr 9 01.52 en 14.16 08.36 en 20.53
za 10 02.27 en 14.49 09.06 en 21.23
zo 11 02.58 en 15.17 09.33 en 21.51
ma 12 03.26 en 15.41 10.00 en 22.21
di 13 03.54 en 16.09 10.32 en 22.55
wo 14 04.27 en 16.43 11.08 en 23.35
do 15 05.07 en 17.25 11.50
vr 16 05.55 en 18.17 00.24 en 12.42
za 17 06.56 en 19.28 01.24 en 13.47
zo 18 08.14 en 20.44 02.28 en 14.53
ma 19 09.22 en 21.49 03.30 en 15.57
di 20 10.24 en 22.48 04.33 en 17.02
wo 21 11.21 en 23.43 05.37 en 18.10
do 22 12.14 06.40 en 19.09
vr 23 00.34 en 13.03 07.34 en 20.01
za 24 01.23 en 13.50 08.24 en 20.49
zo 25 02.11 en 14.37 09.11 en 21.35
ma 26 02.58 en 15.23 09.56 en 22.21
di 27 03.47 en 16.11 10.42 en 23.08
wo 28 04.37 en 17.02 11.28 en 23.56
do 29 05.32 en 17.58 12.16
vr 30 06.31 en 18.57 00.46 en 13.06

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Meegedeeld in zomertijd

Gemeente info

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

Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be

Voor al uw vragen over gemeentelijke 
diensten, openingsuren, enz., belt u het 
algemeen telefoonnummer. Daar helpen 
we u verder of verbinden we u door met de 
gewenste dienst.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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

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

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

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet: 
www.apotheek.be
Per telefoon: 
9-22 u.: telefonische wachtdienst 0903 99000 
(nieuw sedert 5 januari)
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

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

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: 
college van burgemeester en schepenen - 
schepen van Communicatie 
Lander Van Hove

Eindredactie: 
Ilse Chamon

Hoofdredactie: 
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto vermeld

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde

Niet-inwoners betalen 10 euro (ab. tot 
eind 2017 op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst 
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 
Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met vermelding 
“Abonnement Tij-dingen – tot eind 2017”

Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is onder meer 
terug te vinden op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kunt 
u op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende 
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke 
foto’s, websites, … via Pinterest!

Uw blik op Koksijde
Ook u deelt Koksijde massaal op 
sociale media. Tij-dingen pikt er 
maandelijks eentje uit! Hebt u een 
leuke foto of fi lmpje? Deel ze met 
ons via Instagram (#igKoksijde) of 
Twitter.

Koksijde op sociale media

www.facebook.com/ 
KoksijdeOostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/ 
GemeenteKoksijde

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



Horeca 70 jaar
Geen rokende fabrieksschouwen 
in Koksijde, wel bloeiend toerisme 
als voornaamste vorm van lokale 
economie. Dragers daarvan zijn 
o.m. hotels, restaurants, cafés, 
samengevat onder de noemer 
Horeca. Deze beroepsorganisatie 
vierde in onze gemeente zijn 
70-jarig bestaan…

Good Boy Bad Boy
Het Kunstencentrum Ten Bogaerde 
toont drie zomermaanden lang 
weer een greep uit de collectie 
van het Frac Nord-Pas de Calais. 
De expo Good Boy Bad Boy sluit 
aan bij de vissersexpo in NAVIGO 
- Nationaal Visserijmuseum. Ook 
schetst de tentoonstelling een 
beeld van de maatschappelijke 
betekenis van de portretkunst van 
1970 tot nu.

Nieuw: de Zitbankenroute
Wandelen en zitten? Dat kan 
voortaan dankzij het nieuwe 
Zitbankenwandelpad Zet je mo 
nére. In Koksijde-Bad werd een 
parcours van 5 km uitgetekend. 
Om de 300 m staat een zitbank. 
Ideaal om mensen in beweging 
te brengen en met elkaar op een 
zitbank te socializen: voor senioren, 
mensen een rollator, een rolstoel, 
een kinderwagen...

Belgisch Kampioenschap 
Kunstvliegen
Op 1 en 2 juli vindt op het vliegveld 
Koksijde het Belgisch Kampioen-
schap Kunstvliegen voor eenmoto-
rige vliegtuigen plaats, een aparte 
discipline in de vliegerij. Dertig 
piloten etaleren er een opgelegd 
programma en een tweede onge-
kend kunstvliegprogramma. Aanwe-
zigheid ook van de Red Devils, de 
Breitling Wing Walkers en de Victors. 
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In aanwezigheid van Europees Commissaris Marianne Thyssen

70 jaar Horeca Koksijde-Oostduinkerke
De Horeca-gemeenschap van Koksijde-Oostduinkerke was duidelijk in feest tijdens het vierde weekend 
van april. Met meer dan voldoende reden want de lokale afdeling van de beroepsvereniging bestaat 
70 jaar. Schoon volk was er zeker met o.m. Europees commissaris Marianne Thyssen van Werk en Sociale 
zaken en provinciegouverneur Carl Decaluwé.

De eerste Horeca-afdeling aan de Westkust werd 
in 1946 gestart. Die poging was bedoeld voor al 
de hoteliers van Koksijde, Sint-Idesbald, Sint- André, 
Oostduinkerke Duinpark, Groendijk en Nieuwpoort-
Bad (toen nog Oostduinkerke). Maar de actie 
bleef niet duren en de afdeling werd opgedoekt. 
Horeca Koksijde ging, net als Horeca Oostduinkerke, 
autonoom werken.
Na de fusie Koksijde-Oostduinkerke in 1977 spande 
de Koksijdse voorzitter Georges Van Houtte zich 
hard in om met één beroepsvereniging Koksijde-
Oostduinkerke naar buiten te treden, wat lukte tot 
1985. Vijfentwintig jaar zou het duren, tot 2010, eer 
onder de hoede van Horeca West-Vlaanderen 
nieuwe gesprekken voor fusie van twee afdelingen 
werden aangeknoopt. En toch diende nog 

gewacht tot 2014 toen de samensmelting van 
beide beroepsverenigingen uiteindelijk resulteerde 
in de vzw Koninklijke Horeca Koksijde-Oostduinkerke.
Voorzitter Etienne Vanneste en zijn bestuursleden 
dokterden een druk feestprogramma uit met 
fietstochten, wandelconcerten, optredens, 
plechtigheden, toespraken, paëlla, banket en zelfs 
vuurwerk. Dit was mogelijk dankzij medewerking 
van het gemeentebestuur, de VVV, adverteerders, 
Horeca-leden, lokale verenigingen, Hotelschool 
Ter Duinen, Provinciale Hotelschool van Namen, 
vrijwilligers, enz.
Een sterke Horeca vormt een stevige basis voor 
een kwaliteitsvol toeristisch beleid, dat was de 
boodschap van het feestweekend.

Met een toespraak door 

burgemeester Marc Vanden 

Bussche en het knippen van het 

lint door schepen Dorine Geersens 

van Toerisme, geflankeerd door 

een trotse Horeca-voorzitter Etienne 

Vanneste, werd het feestweekend 

70 jaar Horeca Koksijde-

Oostduinkerke op zaterdag 22 april 

gestart.

Na de academische zitting op maandag 24 april in de 

theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde: v.l.n.r. afgevaardigd 

bestuurder Danny Van Assche van Horeca Vlaanderen, 

Europees commissaris Marianne Thyssen, lokaal 

Horeca-voorzitter Etienne Vanneste en bestuurslid Sofie 

Vandamme.

Europees Commissaris Marianne Thyssen viel op 

maandag 24 april in het gemeentehuis een warme 

ontvangst te beurt door burgemeester Marc Vanden 

Bussche in aanwezigheid van provinciegouverneur Carl 

Decaluwé en provinciaal gedeputeerde Guido Decorte.



De burgemeester aan het woord
Op donderdag 8 juni is het de beurt aan de Medards om hun patroondag te vieren. Vieren? Hij lijkt al 
even onbetrouwbaar als de ijsheiligen van vorige maand. In onze Lage Landen is de Heilige Medard 
immers bekend (berucht) als regenheilige: regen op Sint-Medard, zes weken er voor of er naar…. Bij onze 
zuiderburen klinkt het nog ondeugender: Saint Mèdard, grand pissard… Laten we maar hopen dat Medard 
op 8 juni een zonnig-stralende lach presenteert…

Omstreeks Pasen met vakantie in Berlijn ontmoette 
burgemeester Marc Vanden Bussche in Restaurant 
Borchardt ober Max Graff die drie jaar succesvol student 
was aan de Hotelschool Ter Duinen in onze gemeente.

T-d: “Burgemeester, start van onze maandelijkse 
babbel over een speciale ontmoeting?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: 
“Dat mag je wel zeggen! Een deel van de 
paasvakantie verbleef ik met heel de familie in 
Berlijn. Op een dag gaan we eten in restaurant 
Borchardt in de Französische Strasse. Zegt de 
jonge ober tegen mij in vlekkeloos Nederlands: 
‘Meneer, ik ken u, u bent de burgemeester 
van Koksijde!’ Hij maakte zich bekend als Max 
Graff, Berlijner met deels Nederlandse roots, en 
oud-leerling van onze Hotelschool ter Duinen 
waar hij drie schooljaren had gevolgd. In 
die tijd woonde hij bij het gezin van Piet en 
Lutwine Borms-De Cocker aan de Zeelaan. 
Lutwine vertelde me later dat Max zich daar 
echt in zijn sas voelde. Ook in de hotelschool 
zelf overigens, vlijtige en gedreven leerling die 
met alle karakters kon omgaan wat hem in de 
school razend populair maakte. Thans werkt 
hij voltijds in de zaak Borchardt. Dat was dus 
een fijne ontmoeting. Het is overigens niet de 
eerste keer dat ik op goeie adressen in West-Europa 
leerlingen van onze hotelschool tegenkom. Meestal 
zijn het stagiairs. Precies die buitenlandse stages zijn 
een bijzondere troef van de hotelschool die daarmee 
al jaren internationale faam opstrijkt. De school breidt 
overigens zijn onderwijsaanbod uit. Vanaf volgend 
schooljaar kunnen tieners er terecht vanaf het eerste 
jaar middelbaar onderwijs. Voortaan zal de jeugd dus 
een normale cyclus van zes jaar aan de Hotelschool 
ter Duinen kunnen volgen.”

T-d: “Hoe moet het nu verder met het Koksijdse voetbal 
na de recente evolutie van KVVC?”
Burgemeester: “Onze eerste bekommernis is 
momenteel de jeugdwerking Westkustfoot in 
samenwerking met Oostduinkerke en De Panne. 
Het gaat om bijna 400 jeugdspelers in totaal. Onze 
gemeente verleent die werking een jaarsubsidie van 
28.000 euro. Ondanks de tegenslag met de eerste 
ploeg van KVVC moeten we verder investeren in de 
jeugd die de toekomst van ons voetbal vormt. De 
beloften en de jeugdploegen spelen volgend seizoen 
op interprovinciaal niveau. De eerste ploeg gaat 
één jaar op non-actief, een sabbatjaar dus, om in 
het seizoen ‘18-’19 onderaan weer aan te treden, in 
4de provinciale met vooral eigen spelers. Hopelijk zal 
KVVC na een tijdje als een feniks herrijzen…”

T-d: “De zitbankenroute is een feit!”
Burgemeester: “Ja, dat was een uitstekend idee van 
de seniorenadviesraad, en een prima initiatief van 

het Sociaal Huis als uitvoerend bestuur. We zijn een 
seniorengemeente wat maakt dat dit project zeker 
beantwoordt aan dit aspect van ons demografisch 
profiel. Op 9 mei hebben we het zitbankenwandelpad 
officieel ingehuldigd. Maar tegelijk vind ik dat we 
als gemeente eens mogen denken aan een eigen 
typische Koksijde-zitbank, een eigen modern model 
dat overal in het straatbeeld zou kunnen verschijnen. 
Zulke banken zouden ook gesponsord kunnen 
worden door bedrijven, personen, organisaties, 
enz. Misschien moeten we daarvoor een wedstrijd 
uitschrijven? Hoe dan ook, alle suggesties daarvoor 
zijn zeker welkom.” (Nvdr, zie bl. 15)

T-d: “Tevreden met het Koksijde-lied?”
Burgemeester: “Zeker! Alle vrijwilligers en medewerkers 
hebben onder de vleugels van Jean Bosco Safari 
uitstekend werk verricht. Een nieuw eigen lied aan 
onze muzikale kroon! Het verheugt me dat Jokobeau, 
het jongerenkoor van Beauvarlet Koksijde, aan de 
opnames door Johan Bouttery heeft meegewerkt. 
Normaliter zal de cd met enkele versies van het 
lied tegen de zomervakantie klaar zijn. Op officiële 
plechtigheden van de gemeente zullen onze 
pianisten Glenn en Johan voortaan ook af en toe het 
Koksijde-lied ten gehore kunnen brengen!”  
(Nvdr, zie bl. 27)



Gewezen bureauchef en ere-brandweerbevelhebber werd 93 jaar

Gerard Van Steertegem overleden
Op zijn 93ste verjaardag overleed op woensdag 26 april in het 
Koningin Elisabethinstituut Gerard Van Steertegem. Ruim veertig jaar 
lang was Gerard heel nauw betrokken bij het reilen en zeilen van 
(vooral) Oostduinkerke: als lid van de gemeentelijke administratie, de 
brandweer, de voetbalvereniging en het feestcomité.

Gerard Van Steertegem was een geboren 
Oostduinkerkenaar waar hij op 26 april 1924 het 
levenslicht zag op Groenendijk. Zijn vader Pieter 
was na WO II nog gemeenteraadslid en schepen 
van Oostduinkerke.
Amper 17 jaar, op 1 augustus 1941, startte Gerard 
zijn administratieve loopbaan als klerk bij het 
gemeentebestuur. In de oorlogsjaren bekommerde 
hij zich o.m. over de dienst Ravitaillering.

Minzaam man
Eerst in Oostduinkerke en vanaf 1977 ook in 
Koksijde was hij in totaal meer dan 44 jaar een van 
de belangrijkste gezichten bij de gemeentelijke 
administratie. Gerard was gekend als een minzaam 
man, aan wie men alles kon vragen en van wie 
men steeds een eerlijk en oprecht antwoord kreeg. 
Hij doorliep de diverse graden van klerk en opsteller 
tot hij zijn beroepsjaren in 1986 als bureauchef 
beëindigde.
Parallel aan zijn job bij de gemeente was hij ook 40 
jaar actief bij de brandweer van Oostduinkerke die 
hij in 1943 vervoegde. Hij werd er achtereenvolgens 
kandidaat-officier, sergeant-majoor (jan. ’44), 
korpssecretaris, onderluitenant (jan. ‘70) en 
luitenant-bevelhebber (feb. ‘76). Na de fusie met 
Oostduinkerke (sept. ‘77) werd hij overste van de 
bijpost Oostduinkerke tot hij na een loopbaan 
van 40 jaar in mei ’84 eervol ontslag uit de 
brandweer verkreeg met toekenning van de titel 
ere-commandant.

Verteller
Adolescent tijdens de bange jaren 1940-1944 lag 
het voor de hand dat Gerard Van Steertegem als 
geen ander kon vertellen over de oorlogsjaren in 
Oostduinkerke en over de materiële en mentale 
heropbouw. Hij was toen ook heel actief bij de 
voetbalvereniging VVO en het gemeentelijke 
feestcomité van Oostduinkerke-Dorp.

Op de uitvaart 
bracht 
gewezen eerste 
schepen Jan 
Loones hem 
een liefdevol 
eresaluut, 
waaruit 
volgend 
fragment: 
“Naast eerste ambtenaar en brandweerchef 
was Gerard ook de man van het volk, onmisbare 
secretaris van het verenigingsleven in het 
algemeen, en het feestcomité van Oostduinkerke-
Dorp in het bijzonder. Gerard deed het allemaal, 
en hij wist alles. Hoe langer hij leefde, hoe meer 
hij het geheugen van Oostduinkerke werd. In de 
gemeentelijke diensten van Koksijde heb je het 
archief en je hebt Gerard. Hij paarde bovendien 
een steengoed geheugen aan een fameus 
verteltalent. Het was onvoorstelbaar aangenaam 
praten met Gerard, op velerlei plaatsen, 
vergaderingen en afspraken, maar toch vooral 
ook op café. Zoveel mensen hielden van hem. In 
ons geheugen blijft Gerard Van Steertegem de 
voorname, mooie, fiere, aangename, gezellige 
en wijze man, met Christiane en de drie knappe 
dochters omgeven door zoveel vrouwelijke charme 
en klasse. Hij was zo preus op jullie, de kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. En jullie 
mogen voor altijd fier zijn op hem.”
Gerard was weduwnaar van Christiane Druwé, 
en vader van Marie-Rose, Else en Ann, grootvader 
van vier kleinkinderen en overgrootvader van drie 
achterkleinkinderen.
Onder groot medeleven vond de uitvaart van 
Gerard plaats op vrijdag 5 mei na een dienst in de 
Sint-Niklaaskerk, gevolgd door de bijzetting bij zijn 
echtgenote op de begraafplaats te Oostduinkerke. 
Het gemeentebestuur biedt de familie hierbij zijn 
oprechte gevoelens van deelneming aan.

Vacature
Het gemeentebestuur Koksijde plant volgende selectieprocedure:

Aanwerving voltijds contractueel
onthaalbediende Toerisme C1-C3

Info over deze selectieprocedure vanaf 1 juni 2017 op www.koksijde.be/vacatures. U kan de volledige 
publicatie ook bekomen bij de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be of via 058 53 34 41.



West-Vlaanderen boven in de bib

Sluitingsdagen

Honderd jaar De Stijl in de bib

Afdeling Beeld & Geluid: even dicht wegens herinrichting

Studeren in de bib Digidokters

Met Rintje naar de bioscoop

Ontdek in Congo: een geschiedenis van Bruggeling David van Reybrouck de verbijsterende ontwikkeling 
van Congo, van vóór de komst van ontdekkingsreiziger Stanley tot en met de invloed van China in de 
laatste jaren. De seingever van Ann de Craemer, geboren en getogen in Tielt, is het prachtige verhaal van 
een oudere man die het verkeer in goeie banen leidt tijdens wielerkoersen. En Bruggeling Pieter Aspe is al 
meer dan 20 jaar dé misdaadauteur van Vlaanderen. In zijn laatste boek Blankenberge Blues is de kust - als 
de zomer, zon en toeristen weg zijn - een soort twilightzone. Nog meer West-Vlaamse auteurs staan in juni 
centraal in de bib: o.m. Hugo Claus, Peter Verhelst, Bart Moeyaert en Peter Terrin.

De bibliotheek is gesloten op maandagen 5 en 19 juni.

Eind mei verhuist Rintje van de bibliotheek naar de bioscoop. Rintje is een 
ondeugend hondje dat samen met z’n vriendjes Tobias en Henriëtte al spelend 
de wereld ontdekt. Gelukkig staan Rintjes mama en oma altijd klaar om hun 
kleine rakker uit de nood te helpen. De film is gebaseerd op de verhalen van Sieb 
Posthuma, ook gekend van de leuke avonturen van Aadje Piraatje.
Wie in mei en juni een boek van Sieb Posthuma uitleent, maakt kans op twee 
filmtickets voor de film Rintje.

Een eeuw geleden werd de Nederlandse kunstbeweging De Stijl opgericht, met 
Mondriaan en Rietveld als bekendste kunstenaars. De bibliotheek plaatst deze kunststijl 
graag in de kijker. Boeken als Het verhaal van de stijl: van Mondriaan tot Van Doesbrug 
en De Stijl: 100 jaar inspiratie vertellen niet alleen het verhaal van de beweging maar 
tonen ook prachtige werken. Het levensverhaal van Piet Mondriaan wordt dan weer 
boeiend verteld in het boek Piet Mondriaan: een nieuwe kunst voor een ongekend leven. Wil je na het zien 
van de mooie werken zelf je inspiratie kwijt? In de bib vind je verschillende werken die je helpen met je 
artistieke droom.

De afdeling Beeld & Gluid van de bib krijgt in juni een nieuw gezicht. Daarom is de afdeling in de voormid-
dag gesloten op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 juni. In de namiddag is de afdeling wel toegan-
kelijk tijdens de gebruikelijke openingsuren. In de boekafdeling van de bib zullen er vier pc’s met internet-
verbinding ter beschikking staan. Ook kan je steeds gebruik maken van de iPads en tablets in de bib.

Heb je nood aan een stille studieplek? Ben je thuis 
te veel afgeleid? Of haal je motivatie uit het samen 
studeren met anderen? Kom dan blokken in de bib. 
Je vindt er een rustig plekje en je kunt er van de gratis 
Wi-Fi gebruik maken. Nog tot 23 juni kan je als student 
naast de normale openingsuren ook op maandag, 
dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16 u. in de bib 
terecht.

Vragen over computers, tablets, smartphones, 
enz.? Stel ze aan de digidokters op zaterdag  
3 juni die consultatie houden van 10 tot 12 u. 
in de bib. Vragen graag vooraf zenden via het 
e-loket van de bib, zodat de digidokters zich 
kunnen voorbereiden.

West-Vlaanderen is hot! Niet enkel op tv met de succesvolle reeksen Eigen Kweek en 
Bevergem. Ook in de literatuur gooit West-Vlaanderen al geruime tijd hoge ogen. Maak in 
juni in de bib kennis met de beste West-Vlaamse auteurs.



Help de deelnemers vinden van de
archeologiekampen jaren ’60-’70?

Playmobil-expo: Idesbald leeft!

Het Bedrijf: online reserveren

In de zomer 2017 zou het Abdijmuseum Ten Duinen graag een reünie houden met de mensen die in de 
jaren ’60 en ’70 deelgenomen hebben aan de archeologiekampen op het domein van de voormalige 
abdij. Het eerste jongerenkamp vond plaats in 1967. Dan verder elke zomer tot een eind in de jaren ‘70.

In het Abdijmuseum Ten Duinen loopt van 17 juni tot 10 september de expo 
Idesbald leeft!. Niet zomaar een expo, maar een expo in Playmobil!

In die tijd kwamen grote groepen studenten 
naar Koksijde om er onder leiding van 
toenmalig conservator Prosper Schittekat 
te helpen bij het blootleggen van de 
abdijrestanten. Op die grote oppervlakte was 
dat een echt huzarenwerk. Maar dankzij die 
jongeren vorderde het werk heel snel. Zelfs 
koning Boudewijn en prins Filip kwamen hen 
een hart onder de riem steken.
Het gebeurt af en toe dat het museum bezoek 
krijgt van veteranen van deze kampen. Ze 
vertellen dan in geuren en kleuren over 
die magnifieke tijd: kwajongensstreken, 
opmerkelijke vondsten, en… liefdesverhalen. 
Op 30 maart 2016 was dat nog het geval 
met het echtpaar Michel Devleeschouwer 
en Nicole Hamers uit De Panne en hun 
kleinkinderen. Michel en Nicole leerden elkaar 
kennen in het zand, ergens tussen de bakstenen en de andere archeologische vondsten. Zulke verhalen wil 
het abdijmuseum heel graag horen op de reünie! Heb je zelf deelgenomen aan zo’n archeologiekamp? 
Of ken je mensen die eraan meegedaan hebben? Zend een mailtje naar abdijmuseum@koksijde.be of bel 
058 53 39 50, alle tips zijn welkom.

Achthonderdvijftig jaar geleden, in 1167, begon de verering van 
abt Idesbald. Zes historische scenes in Playmobil laten zien hoe die 
verering groeide in de Vlaamse en Noord-Franse kuststreek. Zoveel 
speelgoedmannetjes zag je vast nog nooit bij elkaar!
De monniken schreven na Idesbalds dood verschillende mirakelen aan 
hem toe. In 1894 verklaarde de paus hem zalig en de badplaats Zeepanne-
Baden kreeg de naam Sint-Idesbald. Vandaag hebben sommige vissers 
nog steeds een afbeelding van hun beschermer op hun schip om het van 
ongelukken te behoeden… 
Ontdek het in het abdijmuseum vanaf zaterdag 17 juni. Een expo voor jong 
en oud.
Gratis toegang voor Koksijdenaars.

Komend theaterseizoen zullen tickets voor Het Bedrijf online gereserveerd 
kunnen worden, bovendien met vrije keuze welke zetel je verkiest aan de hand 
van het zaalplan. Reserveren zal dus 24/24 online kunnen via www.hetbedrijf.be, 
vanaf 1 juli. Na betaling ontvang je je tickets onmiddellijk in je mailbox.
Reserveren ook mogelijk via voicemail op 0494 60 41 36.
Je kan de nieuwsbrief (met programma) per mail ontvangen. Aanmelden via www.hetbedrijf.be.
Info: www.facebook.com/HetBedrijfODK, www.twitter.com/HetBedrijfODK



Daarnaast schetst de tentoonstelling een beeld van de sociale en 
psychologische betekenis van het portret in de kunst van 1970 tot nu. 
Aan de hand van popiconen als Amy Winehouse en The Who, historische 
figuren als Hercules of anonieme beeltenissen tonen tien internationale 
kunstenaars hun relatie met het portret. Deze kunstenaars zijn: Mario Merz, 
Bruce Nauman, Hedi Slimane, Micol Assaël, Christophe Boulanger, Babak 
Ghazi, Urs Lüthi, Giulio Paolini, Joachim Schmid, Meredyth Sparks en Margot 
Zanni.
De invloed van fotografie, videokunst en collages op het portret wordt in 
de gerestaureerde schuur van Ten Bogaerde onder de loep genomen. Hoe 
word jij door de hedendaagse iconografie beïnvloed? Verandert de expo 
Good Boy Bad Boy jouw manier van kijken naar het portret?
Grard - Ook de vaste collectie in de George Grardzaal is toegankelijk.
Open - Van 24 juni tot 24 september van dinsdag tot vrijdag van 11 tot  
18 u., zaterdag en zondag van 10 tot 18 u., Kunstencentrum Ten Bogaerde 
(Ten Bogaerdelaan), 058 53 34 40, cultuur@koksijde.be.
Toegang - Gratis voor inwoners van Koksijde, tweederesidenten (op vertoon 
K-pas), ≤12 j., begeleider persoon met beperking, leerkrachten (op vertoon 
lerarenkaart), ICOM/VMV/FTG/Toerisme Vlaanderen op vertoon combiticket Musea Koksijde/Museumpas 
Koksijde, op Open Museumdag (1ste zaterdag van de maand).
Info - www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde

Kunstencentrum Ten Bogaerde
brengt expo Good Boy Bad Boy
Het Kunstencentrum Ten Bogaerde brengt van 24 juni tot 24 september voor de tweede maal een greep 
uit de collectie van het Frac Nord-Pas de Calais. Met de expo Good Boy Bad Boy geeft curator Keren 
Detton een antwoord op de expo Onze Vissers. Het DNA van het Zilte Leven (de zomertentoonstelling in 
NAVIGO - Nationaal Visserij-museum Oostduinkerke).

Nocturne Kunst smaakt

Daguitstap hedendaagse kunst

Op donderdag 29 juni vindt om 19 u. in het kunstencentrum een unieke combinatie van hoogstaande 
gastronomie en kwaliteitsvolle hedendaagse kunst plaats. Met zijn Michelinster is het restaurant Ten 
Bogaerde een begrip in de Westhoek en ver daarbuiten. Het restaurant presenteert een schitterende 
gastronomische receptie tijdens de nocturne van de zomerexpo Good Boy Bad Boy.
Prijs 50 euro. Inschrijven via cultuur@koksijde.be (definitief na overschrijving). Beperkt aantal plaatsen.

De gemeentelijke cultuurraad organiseert op donderdag 6 juli een daguitstap in het teken van 
hedendaagse kunst: van het Frac Nord-Pas de Calais (Duinkerke) gaat het via Emergent (Veurne) naar ons 
eigen Kunstencentrum Ten Bogaerde.
Om 9.30 u. vertrekt de bus aan de kerk 
in Koksijde-Bad naar het Franse Frac 
Nord-Pas de Calais. Daar staat een 
rondleiding met gids op het programma 
en aansluitend een wandeling in de 
beeldentuin bij het LAAC. Na de lunch 
in Duinkerke vertrekt de bus naar de 
Veurnse kunstgalerij Emergent. De 
laatste tussenstop vindt plaats aan het 
Kunstencentrum Ten Bogaerde waar 
er weer een gids klaarstaat. Rond 18 u. 
aankomst op de startplaats.
Prijs 30 euro (busreis, tickets, gidsbeurten 
en middagmaal incl.). 
Inschrijven vóór 15 juni, enkel via: 
christy.bailleul@gmail.com. Het Frac Nord-Pas de Calais in Duinkerke
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ENTRUM CASINOKOKSIJDE

Cultuurcentrum CasinoKoksijde bekent kleur. Volgend seizoen gaan 
we resoluut voor 50 tinten blauw. Deze melancholische kleur roept 
emoties en beelden op. En onze 50 podiumvoorstellingen doen 
dat ook. Er is relevant theater, gracieuze dans, lyrische muziek,             
hilarische comedy en fantasierijke familievoorstellingen. 
Meer weten? Surf naar www.casinokoksijde.be en ontdek alles over 
ons cultuuraanbod en alle activiteiten die te gast zijn. 
Hopelijk tot binnenkort in ons cultuurcentrum op een boogscheut 
van een uitgestrekte blauwe vlakte! 

Team Casino.

theater & muziektheater

dans
ZO 26.11 > 20U   JOSé NAVAS / CIE FLAK -  RITES
ZA 24.02 > 20U  LOUIS VANHAVERBEKE / CAMPO - MULTIVERSE
ZA 24.03 > 20U   CLAIRE CROIZé - EVOL

humOr

DI 19.09 > 20U   STICHTING NIEUWE HELDEN &  DE WERF - 
   WIJ, VARKENLAND
ZA 07.10 > 20U  ULTIMA THULE & ZEFIRO TORNA - B.I.G. 14+
ZA 28.10 > 20U   CHRIS LOMME, KATELIJNE VERBEKE, SIMONE 
   MILSDOCHTER - ADELA EN HELENA 
VR 17.11 > 20U  HET NIEUWSTEDELIJK - VUUR
ZA 16.12 > 20U  ARSENAAL/LAZARUS - CAMUS
VR 12.01 > 20U  DE KOE - HelloGoodbye (werktitel)
ZA 03.02 > 20U  ABATTOIR FERMé - BUKO 16+
VR 16.03 > 20U  HET EENZAME WESTEN - SLACHTINGE (DE GOD VAN DE SLACHTING)
VR 13.04 > 20U  MAXIM STORMS & LOBKE LEIRENS - ANOTHER ONE
VR 27.04 > 20U  BERLIN - ZviZdal - Holocene [#6] 

VR 29.09 > 20U   ERHAN DEMIRCI -  KOMT GOED! 
VR 20.10 > 20U  URBANUS - TRECTO PNIX
ZA 21.10 > 20U  URBANUS - TRECTO PNIX
DO 07.12 > 20U   MICHAEL VAN PEEL - VAN PEEL OVERLEEFT 2017
ZA 10.02 > 20U  KATINKA POLDERMAN - POLDERMAN TIERT WELIG
VR 02.03 > 20U  XANDER DE RYCKE - QUARTER-LIFE CRISIS
VR 04.05 > 20U  BERT GABRIËLS - GELUKZOEKER 

kLassiek OP zOndaG
ZO 01.10 > 11U   WALTER VILAIN & ENSEMBLE PICTURA CANTA
ZO 05.11 > 11U  ELISE CALUWAERTS & KIM VAN DEN BREMPT - AMORE E MORTE
ZO 11.02 > 11U  MAAIKE CAFMEYER, BRAM NOLF & PIET VAN BOCKSTAL  
   DE TOVERFLUIT IN EEN NOTE(N)DOP
ZO 08.04 > 11U   EMMA & MATHILDE WAUTERS 
ZO 13.05 > 11U  LUX BEATA - THE MUSICAL ORCHARD
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familie & circus

muziek

DO 16.11 > 20U BEGIJN LE BLEU - DE RONDE VAN BEGIJN

BuiTeNBeeNTJe

VR 22.09 > 20U   Belpop Bonanza presenteert: 
   ANDRé BRAssEUR & BAND   
VR 06.10 > 20U  JAN sWERTs - SCHADUWLAND
DI 17.10 > 14U   FRANK COOLs - OUD GOUD - VOLUME 2
DO 19.10 > 20U  SOLO & INDRé (LT/SN)
Vr 10.11 > 20U  sTEIGER
VR 24.11 > 20U  DELGREs (FR)
za 02.12 > 20U  BRAM DE LOOZE - PIANO E FORTE
VR 08.12 > 20U  sIOEN PLAYs GRACELAND
DO 21.12 > 20u  THE LONDON QuARTET - CHRISTMAS WITH THE LONDON QUARTET - CANTABILE
VR 19.01 > 20U   JAN DELVAUX & DJ BOBBY EWING - BELPOP BONANZA QUATTRO
VR 16.02 > 20U   JUDAs THEATERPRODUCTIEs - GOODBYE, NORMA JEANE
VR 23.02  > 20U   LADY LINN, GREGORY FRATEUR, TIJs DELBEKE, sTIJN MEURIs 
   MURDERBALLADS
DO 08.03 > 20U  THREE MEN IN A BOAT
MA 5 + 12 + 19.03 Jazzclass series #3: DE MUSTHAVES VAN 100 JAAR JAZZ 
ZA 17.03 > 20U  BUURMAN - DANS EN DWAAL
ZA 14.04 > 20U  FRANK VANDER LINDEN - EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUWE FRANK
VR 20.04 > 20U  IMAGINE RAYMOND

ZO 24.09 > 14+17U JULIE DELRUE & FREDERIKA DEL NERO -  
   VREEMDE VOGELS 6+  
ZO 12.11 > 15U  EL PATIO TEATRO (sP) - A MANO 6+
VR 01.12 > 20U  CIE sACéKRIPA - VU 7+
ZO 21.01 > 15U   sPROOKJEs ENZO - LAMPIONAIO 3-5 Jr
ZO 25.03 > 15U  WALPURGIs & HETPALEIs - FIDELIO 6+ 
ZO 22.04 > 
11+ 14 + 16U  MAX LAsT - DUIZEND DINGEN ACHTER DEUREN 7+
 

iNfO & TickeTs
cc CASINOKOKSIJDE
Casinoplein 11, 8670 Koksijde, +32 (0)58 53 29 99, cultuurcentrum@koksijde.be

Abonnementen kan je reserveren vanaf dinsdag 6 juni om 9u. 
Losse ticketverkoop start op woensdag 14 juni om 9u. 
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Expo’s eindeschooljaar WAK

• Middelbare graad en initiatie volwassenen, zolderverdieping en  
De Gaanderij (hoofdgebouw, Veurnelaan 109)
Vernissage op vrijdag 2 juni om 17.30 u., open op zaterdag 3 juni van 
14 tot 18 u.
• Lagere graad, Kapel Ster der Zee (Kon. Baan)
Vernissage op vrijdag 16 juni om 17.30 u., open op zaterdag 17 en 
zondag 18 juni, telkens van 14 tot 18 u.
• Cursisten hogere en specialisatiegraad, hoofdgebouw en Kapel 
Ster der Zee (Kon. Baan)
Vernissage op vrijdag 23 juni om 19 u. in De Gaanderij, open op 
zaterdag 24 en zondag 25 juni van 14 tot 18 u.
• Info: WAK, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald, T 058 53 27 00, 
westhoekacademie@koksijde.be, www.westhoekacademie.be

Cabin Art: storm

Traditiegetrouw stellen de cursisten van de Westhoekacademie hun werk van het afgelopen 
academiejaar tentoon. De expo’s bieden een mooi overzicht van hun creaties. Iedereen is welkom op de 
vernissages.

Het thema van de 9de editie van Cabin Art is storm, 
uiteraard verwijzend naar de zee als ze boos is. Het 
unieke van dit kunstproject is de vergankelijkheid. Wat de 
kunstenaars op de strandcabines aanbrengen is tijdelijk. 
Sommigen hangen aan het strandhuisje een werk, 
anderen maken hun werk ter plaatse. Drie maanden 
zorgen de kleurrijke en kunstzinnige cabines voor een 
verbinding tussen de soms stormachtige wateren van 
de Noordzee en de vele passanten op de Zeedijk. 
Kunstenaars en kunst van alle slag en soort, jong tot oud, 
van amateur tot professional.
Op de opening, zaterdag 3 juni, kan men vanaf 9.30 u. 
enkele deelnemende kunstenaars live aan het werk zien. Bezoekers worden tijdens de hele duur van de 
expo uitgenodigd hun favoriete strandcabine aan te duiden op een formulier (bij de dienst Toerisme in  
Sint-Idesbald). Na de tentoonstelling zal loting een winnaar kiezen.
Van 3 juni tot 17 september langs de Zeedijk in Sint-Idesbald, gratis. Org.: handelaarsbond K-Baaldje,  
i.s.m. de dienst Cultuur & Erfgoed en de gemeentelijke VVV.

Foto’s van 
Koksijdeverbeeldt.be(8)

De foto toont een garnaalvisser te paard die deelneemt aan de 
jaarlijkse zeewijding. Tijdens deze plechtigheid – de vissers noemen 
het de vissersmesdag – worden de op zee gebleven vissers herdacht 
en wordt er bescherming gevraagd. Op de achtergrond Hotel Du 
Parc in de Zeelaan.
Kan je iets vertellen over deze foto of heb je zelf leuke foto’s genomen 
in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? 
Contacteer de beeldbank via 058 53 30 71 of via archief@koksijde.
be. Bekijk eens www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/
westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt



Cameranetwerk van PZ Westkust
leidt tot opmerkelijke resultaten

Tweede Dag  
van de Mobiliteit

In het straatbeeld van de politiezone Westkust zijn 
heel wat observatiecamera’s en automatische 
nummerplaatherkenningscamera’s te bespeuren. Elk 
voertuig dat de politiezone binnenrijdt, kan gespot 
worden door een van de camera’s met automatische 
nummerplaatherkenning.

De gewone observatiecamera’s hangen her en 
der in de straten van de zone sinds 2005. Op het 
vlak van camera’s die automatisch nummerplaten 
herkennen is de PZ Westkust pionier sinds 2007. Een 
ander sterk ‘wapen” van PZ Westkust is de ANPR-
wagen sinds 2013.

Doelstellingen
De ANPR-camera’s filmen in real time en nemen van 
elke nummerplaat een foto. Indien er een “hit” is (bv. 
de nummerplaat blijkt volgens de databank van 
een gestolen voertuig te zijn), wordt de PZ Westkust 
hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.
In het kader van grensoverschrijdende criminaliteit 
en rondtrekkende dadergroeperingen zijn de ANPR-
camera’s een geschenk uit de hemel. Bovendien 
heeft de PZ Westkust specifiek te maken met de 
transitmigrantenproblematiek en de hiermee 
gepaard gaande criminaliteit van mensenhandel. 
Potentiële daders kunnen de hit-and-run-strategie 
wel vergeten dankzij de ANPR-camera’s.

Resultaten
De zone boekte hiermee al opmerkelijke 
resultaten. Begin dit jaar kon de politie Westkust 
dankzij de ANPR nog een 53-jarige Fransman uit 
Roubaix inrekenen. In Frankrijk was hij gekend 
voor meerdere misdrijven en in België liep hij 
veroordelingen op voor in totaal 59 maanden cel.
In 2016 werden dankzij de ANPR-camera’s 308 
voertuigen zonder geldige verzekering en 48 
ongekeurde voertuigen onderschept. Bovendien 
bleken 69 gestolen voertuigen onze zone te 

doorkruisen en kwamen 59 voertuigen voor in de 
lokale zwarte lijst Verdachte handelingen.

Bijkomende ANPR-camera’s 
PZ Westkust is in het kader van een optimale 
veiligheid van plan om te investeren in bijkomende 
ANPR-camera’s langs de Franse grens en de 
afritten om zo de volledige politiezone te omsluiten. 
Bovendien zal de zone haar huidig ANPR-netwerk 
ook vernieuwen. Naast de 6 bestaande ANPR-
camera’s en talloze vaste camera’s, komen er voor 
eind 2017 nog 10 ANPR-camera’s bij. Ze zullen 
uitgerust zijn met nieuwe technologie. Niet enkel 
de nummerplaat maar ook het merk, kleur, type 
en volume van de wagen zullen onmiddellijk 
gekend zijn. De PZ Westkust maakte daartoe een 
raamcontract en stelt zijn knowhow en technologie 
ten dienste van de zones Veurne, Brugge en 
Damme/Knokke-Heist.

Internetveiligheid
Nieuw op www.politiewestkust.be is het item 
internetveiligheid. Ontdek er tips & tricks, 
cyberfenomenen & waarschuwingen.

In kader van de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 
september organiseert onze gemeente op zaterdag 16 
september in en rond het gemeentehuis voor de tweede maal 
de Dag van de Mobiliteit. Van 11 tot 18 u. vind je allerhande 
activiteiten en infostandjes omtrent mobiliteit en verkeer. Zo 
kan je er kennis maken met de elektrische fiets, de gevaren 
van de dode hoek, de tuimelwagen, de sappentrapper en 
nog veel meer. In Tij-dingen september verschijnt het volledig 
programma. Op een andere dag in de Week van de Mobiliteit 
zal in het Sociaal Huis een verkeersquiz gehouden worden.



Vanaf 1 juni start in onze regio het algemene 
nummer 1733 om een huisarts van wacht te 
bellen. 
* Overdag (op weekdagen van 8 u. ’s morgens 

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

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

Voor dringende gezondheidsproblemen waarmee 
u niet kan wachten tot de volgende werkdag 
van uw huisarts kunt u via het nummer 1733 
de huisartsenwachtdienst contacteren. Na een 
taalkeuze wordt gevraagd om de postcode van 
de regio waarin u zich bevindt in te toetsen. Voor 
Koksijde is dat 8670. Daarna drukt u op '#".

Vragen van de operator
Bel je tussen 19 u. ’s avonds en 8 u. ’s morgens en 
tijdens het weekend, dan kom je terecht bij een 

operator. De operator 
zal je een aantal 
vragen stellen om 
correct in te schatten 
hoe ernstig je situatie 
is en hoe mobiel je 
bent. Hij verwijst je 
vervolgens naar de 
hulpverlener die op 
dat ogenblik het best geplaatst is om je te helpen:
- Hij kan u vragen om naar de huisartsenwachtpost 

of de raadpleging van de wachtarts te gaan.
- Als je niet mobiel bent kan hij in uitzonderlijke 

gevallen een huisarts van wacht naar je huis 
sturen.

- Hij kan u voorstellen te wachten tot je eigen 
huisarts consultatie houdt.

- Als de situatie ernstig blijkt, kan hij je vragen om 
naar de spoeddienst te gaan of kan hij een 
ziekenwagen naar je huis sturen.

Start algemeen nummer 1733
om huisarts van wacht te bellen

Blijf jij ‘Fit in je hoofd’?(6)

Tip 6: durf nee zeggen…

NEE tegen een ander
1. Als je iets wilt weigeren, zeg dan kort en krachtig 
nee. Ga er niet over discussiëren, dat heeft geen 
zin. Als je er nog over wilt nadenken, zeg dat dan 
ook.
2. Nee zeggen tegen een ander kan moeilijk zijn. 
Als je het niet durft, loop je het risico om dingen te 
doen waar je zelf geen zin in hebt. Je hebt ook het 
gevoel dat anderen teveel je leven bepalen.
3. Een nee kan heel bevrijdend werken voor jezelf 
én voor de anderen. Mensen die geen nee durven 
zeggen worden vaak ervaren als een blok aan het 
been.
4. Komen meer op voor jezelf. Mensen waarderen 
je als je opkomt voor je eigen mening.

NEE tegen jezelf
1. Leer nee zeggen tegen kunstmatige 
genotsmiddelen (alcohol, drugs, nicotine, 
ongezonde voeding, pornografie). Ze geven je 
wel het gevoel dat je kan genieten, maar eigenlijk 
verandert er niets. Je lichaam went aan de 
middelen waardoor je er steeds meer van nodig 
hebt en je uiteindelijk de controle verliest.

2. Probeer 
bewust te 
zijn van wat 
je doet: weet wat je eet, weet wat je drinkt, weet 
hoe je leeft en weet waarom je iets doet. Laat je 
niet ringeloren door het reclamemonster dat ons 
aanzet van alles te kopen.
3. Als je je niet goed voelt, verlies je snel de kracht 
om nee te zeggen tegen elke verleiding. Maar als 
je eraan toegeeft, voel je je nog slechter. Investeer 
daarom in jezelf om een krachtige nee te kunnen 
zeggen.
4. Als je verslaving een 
moeilijk probleem wordt, doe 
dan een beroep op een 
professionele hulpverlener.
Info: www.fitinjehoofd.be, 
www.koksijde.be/infowijzer-
regio-koksijde-veurne, 
www.koksijde.be/welzijn-en-
gezondheid.

In jaargang 22 presenteert de Werkgroep Geestelijke Gezondheid 
(WGG) tips die iedereen maar vooral mensen met depressies, twijfels, 
angsten kunnen helpen. Dat gebeurt in overleg met de organisaties 
Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO). Deze keer tip 6: durf nee zeggen.



Samen stappen = eenzaamheid schrappen!

Zitbankenwandelpad Zet je mo nére
Onze gemeente presenteert een splinternieuw wandelparcours: het Zitbankenwandelpad Zet je mo nére. 
Het werd op dinsdag 9 mei plechtig ingestapt. Het project is een initiatief van het Sociaal Huis en het 
gemeentebestuur m.m.v. studenten van Howest Brugge. Doel is ouderen in beweging brengen en sociale 
contacten verstevigen.

Koksijde is de meest vergrijsde gemeente van het land. Er zijn veel alleenstaande ouderen zonder sociaal 
netwerk. Daarom startte het Sociaal Huis in 2015 het project Samen Zorgen met de steun van de provincie. 
Samen Zorgen ontwikkelde al veel initiatieven om de vereenzaming aan te pakken en sociale netwerken te 
versterken. De suggestie voor een zitbankenwandelpad kwam van de seniorenadviesraad (SAR).
In Koksijde-Bad werd 
een parcours van 5 km 
uitgetekend. Om de 300 m 
staat een zitbank. Heel de 
route is verhard en er zijn 
geen drempels. Daardoor 
is deze wandeling ideaal 
voor mensen met een 
rollator, een rolstoel, een 
kinderwagen. Je kan om 
het even waar instappen 
en inkorten. En nooit ver 
is er een zitbank om met 
andere mensen wat te 
bankbabbelen.
Het project Samen 
Zorgen zal met vrijwilligers 
groepswandelingen op 
het zitbankenwandelpad 
organiseren.
Info: Sociaal Huis 
(Ter Duinenlaan 34), 
058 53 43 10, info@
sociaalhuiskoksijde.be, 
wandelkaarten te koop bij 
de dienst Toerisme

De officiële opening van het Zitbankenwandelpad met het knippen van het lint door burgemeester Marc Vanden 
Bussche in aanwezigheid van gedeputeerde Guido Decorte, OCMW-voorzitter Greta Delie-Suber, schepenen Dorine 
Geersens en Albert Serpieters, prominenten en de studentes van Howest die aan het initiatief meewerkten.



Het Sociaal Huis start op maandag 2 oktober een nieuw initiatief: het mantelzorgcafé. Daar kunnen 
mantelzorgers terecht voor ontmoetingen met andere mantelzorgers, voor informatie en voor een 
luisterend oor. De voorbereidingen zijn nu al aan de gang. Voor mantelzorgers die graag willen 
meedenken, zijn er bijeenkomsten op vrijdag 2 juni en dinsdag 27 juni (14-16.30 u.) in zaal De Brug 
(naast het Sociaal Huis).

Om verwarring en vertraging in noodgevallen te vermijden stelt het Sociaal Huis voortaan de gratis 
Zorg-ID ter beschikking waarop belangrijke gegevens van de patiënt vermeld staan.

Sociaal Huis start Mantelzorgcafé

De Zorg-ID kan je helpen

Vrijdag 23 juni is de dag van de mantelzorger. Wie aan 
mantelzorg doet verdient het om eens in het zonnetje 
gezet te worden. Misschien ben ook jij mantelzorger, maar 
wist je dat zelf niet? Je vindt het immers vanzelfsprekend 
dat je de zorg draagt voor je kind met een beperking, voor 
je chronisch zieke partner, voor je dementerende vader, 
voor je zorgbehoevende vriendin…?
Mantelzorg is de zorg die mensen geven aan 
familieleden, vrienden of buren die tijdelijk of permanent 
hulpbehoevend zijn als gevolg van en fysieke of 
verstandelijke beperking of een psychische aandoening.
Mantelzorg kan zeer intensief zijn (24/24), maar ook 
eerder beperkt. Een mantelzorger kan heel jong zijn, maar ook heel oud. Zonder mantelzorg zouden vele 
zorgbehoevenden niet thuis kunnen blijven wonen. De mantelzorger vervult een belangrijke rol in onze 
samenleving.

Centrale plaats
Ons Sociaal Huis startte een samenwerking met de vzw !DROPS om na te gaan hoe men de best mogelijke 
ondersteuning aan mantelzorgers kan bieden. Uit werksessies met mantelzorgers blijkt dat ze nood hebben 
aan een centrale plaats waar ze terecht kunnen voor praktische en mentale steun. De mantelzorger wordt 
soms geconfronteerd met heel praktische problemen, maar ook met existentiële vragen. Wat zijn hun 
rechten en die van de persoon waarvoor ze zorgen? Waar vinden ze raad? Hulpmiddelen?
Ze vinden steun in contact met andere mantelzorgers, omdat die het best begrijpen wat ze meemaken. Met 
enige schroom geven ze toe dat ze ook af en toe eens wat tijd nodig hebben voor zichzelf. Deze werksessies 
hebben veel naar boven gebracht.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten op vrijdag 2 juni en dinsdag 27 juni zijn bedoeld om onder mantelzorgers samen de 
start van een mantelzorgcafé in Koksijde uit te werken. Wie belangstelling heeft om aan het project mee te 
werken is dus welkom op die bijeenkomsten. Wel graag inschrijven via het onthaal van het Sociaal Huis 
(Ter Duinenlaan 34), 058 53 43 10, info@sociaalhuiskoksijde.be.
Maandag 2 oktober  zal het eerste mantelzorgcafé een feit zijn. Meer info in Tij-dingen september.

* André (81) komt ’s nachts ten val en wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bij de opname 
vraagt men hem wie er aan huis komt voor de verpleging. Volgens André is dat verpleegster Anneke. Het 
duurt een poosje voor het ziekenhuis weet wie ‘Anneke’ is en wat haar contactgegevens zijn.
* Simonne (64 j.) is wat verward en herinnert zich niet altijd wie haar huisarts is…

Dankzij de Zorg-ID kunnen dergelijke toestanden vermeden 
worden. De Zorg-ID is een kaartje ter grootte van een identiteitskaart 
waarop je zelf gegevens kan invullen zoals o.m. naam en adres, 
contactgegevens van de huisarts, eventueel thuisverpleegkundige, 
huisapotheker, mogelijke allergieën, enz. Als er zich een onverwachte 
ziekenhuisopname voordoet, dan staat alle nodige info op de 
Zorg-ID. Zo weet het ziekenhuis wie bij opname en ontslag 
gecontacteerd moet worden.
De Zorg-ID verkrijg je gratis aan het onthaal van het Sociaal Huis, 
Ter Duinenlaan 32.



Libert Van Riet, voorzitter 55+Actief/Vief Koksijde:

“Senioren: samen tegen eenzaamheid, 
samen voor bijleren en ontspanning!”

Onze 

VERENIGINGEN 

in de kijker

- 8 -

T-d: “Libert, vat de geschiedenis van 55+ Actief/
Vief eens in een notendop samen!”
Libert Van Riet: “In 1996 werd de afdeling 
Liberale Bond Gepensioneerden Koksijde officieel 
opgericht als lid van LBV West-Vlaanderen. Noël 
Paelinck, wel bekend in Koksijde en aan wie de 
vereniging héél véél te danken heeft, werd de 
eerste voorzitter; een functie die hij waarnam tot 
2015. De LBG groeide snel uit tot een bloeiende 
vereniging voor senioren in Koksijde. Ondertussen 
werd de naam “verjongd” naar 55+ Actief, onder 
de koepel van Vief West-Vlaanderen.”

T-d: “Wat waren de belangrijkste hoogtepunten 
tot dusver?”
Libert: “In 2016 werd de verjaardag gevierd van 
ons 20-jarig bestaan. De bestuursleden van het 
eerste uur werden terecht in de bloemetjes gezet 
en vereerd met een medaille van verdienste, 
uitgereikt door de vertegenwoordiger van de 
provincie West-Vlaanderen. Vorig jaar werd het 
bestuur versterkt met enkele dynamische nieuwe 
leden. Dit was de gelegenheid om de koers van 
de vereniging aan te passen aan de huidige 
structuur van de seniorenpopulatie van Koksijde.”

T-d: “Wat is het eigenlijke doel van 55+ Actief/Vief 
Koksijde?”
Libert: “Het aanbod van gezellige en leerzame 
samenkomsten voor senioren in Koksijde 
verhogen door het brengen van een gevarieerd 
jaarprogramma voor “jonge” en “rijpere” senioren. 
Daarmee willen we natuurlijk ook de eenzaamheid 
bestrijden waarmee sommige senioren te maken 
hebben. Wij willen ook een vereniging zijn waarvan 
de instapdrempel laag is en waar iedereen welkom 
is. Dat gebeurt allemaal in samenwerking met de 
gemeentelijke seniorenadviesraad SAR en de West-
Vlaamse koepel Vief.”

T-d: “Wie zijn jullie leden?”
Libert: “Wij stellen vast dat er meer en meer instroom 
is van “jongere” senioren. Dit heeft onder andere te 
maken met de inhoud van de activiteiten. Koksijde is 
immers de gemeente die in Vlaanderen procentueel 
het meeste “55 plussers” telt! Natuurlijk hoe meer 
leden hoe meer vreugde. De lidmaatschapsbijdrage 
voor 2017 bedraagt 10 euro. Voor meer info kunnen 
belangstellenden zeker terecht bij de secretaris 
Monique Vandewalle, vandewalle.m@telenet.be, of 
via 55actiefkoksijde@gmail.com of via 0494 81 42 56.”

T-d: “Welke activiteiten staan er op het reguliere 
menu?”
Libert: “Activiteiten die regelmatig terug komen 
hebben wij niet. Elk jaar proberen wij een programma 
samen te stellen dat variatie biedt. Indien mogelijk 
spelen wij in op de actualiteit. Een paar voorbeelden 
van vorige en toekomstige activiteiten zijn: 
paasbrunch; vergeet niet te lachen; minigolftornooi; 
initiatie garnalen kruwen, wijndegustatie… De 
organisatie van deze activiteiten is mogelijk dank 
zij de inzet van talrijke vrijwilligers, waarvoor onze 
gemeende dank.”

T-d: “Welke clubdroom wil de voorzitter werkelijkheid 
zien worden?”
Libert: “Wel, De groeiende populatie van senioren in 
Koksijde en omgeving vraagt nog meer inspanningen 
om leuke ontspanning en interessante bijscholing 
aan te bieden. Daarvoor moet verder gezorgd 
worden door een sterk en creatief bestuur, dat in 
een collegiale en vriendschappelijke sfeer, elk jaar 
opnieuw, nieuwe activiteiten bedenkt en uitvoert.”

In de zetel v.l.n.r. de dames Monique Vandewalle en Kris Thibaut. 
Erachter de heren Michel Cassiman, voorzitter Libert Van Riet, 
Theo Buelen en Luc Deltombe.

Onder de vele seniorenclubs die onze gemeente rijk is, is er ook de vereniging 55+ Actief/Vief Koksijde. Deze 
organisatie plant maandelijks activiteiten voor senioren van Koksijde en omgeving, zowel voor leden als 
niet-leden. Om deel te nemen aan het aanbod zijn er uiteraard geen bijzondere voorwaarden of speciale 
vaardigheden vereist. De meeste activiteiten vinden plaats in het vertrouwde clublokaal Hotel Apostroff, 
Lejeunelaan 38 in Koksijde-Bad. Voorzitter Libert Van Riet is onze gids in deze 8ste aflevering.



Bloedinzamelingen in juni
In juni zijn er weer bloedinzamelingen in drie kernen van onze 
gemeente. Dagelijks hebben mensen bloed nodig. Ben je al 18 
en nog geen 71 jaar, aarzel niet om bloed te geven, je redt er 
mensenlevens mee.

Iedereen heeft in zijn leven 70% kans ooit een bloedproduct nodig 
te hebben. Nochtans geeft slechts 3% van de bevolking zelf bloed. 
Ontnuchterende cijfers die meteen duidelijk maken waarom het zo 
belangrijk is om jezelf als bloeddonor te melden. Gelieve als donor je 
identiteitskaart mee te brengen.
De bloedgift zelf duurt ca. 8 minuten. Met inschrijving, invullen 
vragenlijst en gesprek met de dokter mag je rekenen op 45 minuten. 
Nadien word je een drankje en geschenkje aangeboden.

Inzamelingen
* Donderdag 1 juni in Koksijde - 't Oud schooltje (Kerkstraat 20 A), 
van 17 tot 20 u. Een heel warme oproep om op 1 juni bloed te komen 
geven, net voor pinkstermaandag. Net na een vakantiedag zakt de 
bloedvoorraad immers vaak naar een kritisch laag niveau. Daarom is 
het belangrijk de bloedvoorraad net voordien weer op te bouwen.
* Woensdag 14 juni in Oostduinkerke – Witte Burg, van 17 tot 19.30 u.
* Woensdag 21 juni Sint-Idesbald - Zaal Kerkepanne (Strandlaan 128), 
van 17 tot 19.30 u.
Tijdens de bloedinzamelingen van maart mocht het RK-Koksijde twee 
bloedgevers verwelkomen die elk voor de 100ste keer bloed kwamen 
geven: Noël Dommecent en Johny Popieul. Noël ontving zijn geschenk 
voor de RK-vrachtwagen en Johny op het donorbed. Op beide foto’s 
ook Peter Lasat, RK-verantwoordelijke voor de bloedinzamelingen in 
Koksijde.
Info: Peter Lasat, 0473 87 70 11, bloed@koksijde.rodekruis.be, 
www.bloedgevendoetleven.be

De Zeedijk wordt heraangelegd tussen het Prins Albertplein en Ster der Zee (ca. 750 m), de ondergrondse 
garages zijn voorzien tussen de Jordaensstraat en het Prins Albertplein (ca. 250 m).
De parkeergarages worden gebouwd door een private partner. De wandeldijk tussen Albertplein en Ster 
der Zee wordt heraangelegd in warmgele gebakken klinkers (zoals op de dijk ter hoogte van de Zeelaan) 
en de boordsteen wordt vernieuwd. Waar nodig wordt ook de riolering aangepast. Bijkomend zijn de lange 

plantvakken met zitelementen in architectonisch 
beton, die lateraal op de dijk geplaatst zullen 
worden. Over de hele lengte van de Zeedijk komt 
er ook een nieuwe leuning.
De fractie !mpuls stemde tegen omdat ze in het 
dossier geen nieuwe visie inzake de heraanleg 
merkt.
De totale kostprijs van de werken wordt geraamd 
op 2.055 057 euro (btw in), waarvan 1.731.140 
euro ten laste van de gemeente en 323.917 
euro ten laste van het Agentschap Maritieme 
Dienstverlening & Kust.

Ondergrondse garages in Koksijde-Bad
en heraanleg Zeedijk tot Ster der Zee
In zitting van 18 april keurde de gemeenteraad het project goed voor de renovatie van de Zeedijk tussen 
Koksijde-Bad en Ster der Zee. Het dossier behelst ook de bouw van ondergrondse garages over een kort 
gedeelte van de Zeedijk. In het najaar beginnen de werken.



Bouw van 23 bejaardenflats in 
Dorpstraat start voorjaar 2018
De Woonmaatschappij IJzer & Zee heeft de bouwvergunning op 
zak voor de realisatie van 23 bejaardenflats in de Dorpstraat in 
Oostduinkerke. Dat betekent dat de bouw van het project in het 
voorjaar 2018 zal beginnen.

Schepen Albert Serpieters van Huisvesting 
en voorzitter Frans Verhegge van 
Woonmaatschappij IJzer & Zee

Schepen Albert Serpieters van Huisvesting beklemtoont dat er 
in onze gemeente veel senioren wonen die moeten leven van 
een klein pensioentje. “Er worden al veel serviceflats gebouwd 
in Koksijde, maar wij moeten ook denken aan de bejaarden die 
zich dat niet kunnen veroorloven. Deze sociale seniorenwoningen 
in de Dorpstraat in Oostduinkerke komen daar aan tegemoet”, 
aldus de schepen.
Het project bevindt zich in het centrum van Oostduinkerke-Dorp. 
De bewoners  zullen er binnen een straal van 150 meter alles 
vinden wat ze nodig hebben: bakker, beenhouwer, apotheek, 
kruidenier.

Op maat
De bejaardenflats zijn op maat gesneden van de senioren. 
Voorzitter Frans Verhegge van Woonmaatschappij IJzer & Zee 
beschrijft ze: “De flats zijn rolstoeltoegankelijk en voorzien van 
een douche met lage instap. Alle flats hebben een leefruimte 
met open keuken, berging, toilet. Er zijn tien flats met twee 
slaapkamers en dertien met één slaapkamer. Daarnaast is er een 
ondergrondse parking voorzien die met de lift bereikbaar is. Alle 
appartementen zijn vlot bereikbaar via passerellen en worden 
bediend door één lift. Er is een extra berging per appartement in 
de kelder. In de kelder vind je ook de fietsenstalling.”

Info
De ontwerper van het project is Janis Fillieux uit De Panne. 
Woonmaatschappij IJzer & Zee investeert ongeveer 3.530.000 euro in deze verwezenlijking.
Personen die zich willen inschrijven voor een bejaardenflat, kunnen zich wenden tot de loketten van 
Woonmaatschappij IJzer & Zee, 058 31 22 40 of een mail sturen naar info@ijzerenzee.be.
Alle info ook op www.ijzerenzee.be.

Misverstand: veranderen van
energieleverancier kost geld

De verwarring is o.a. aldus te verklaren: in hun algemene voorwaarden vermelden sommige leveranciers 
(Essent.be, Octa+ en Mega) dat de vaste vergoeding verschuldigd is per begonnen jaar. Als je dan als 
consument je contract voortijdig beëindigt, moet je toch de volledige jaarlijkse vergoeding betalen. Er zijn 
grote verschillen in de bedragen van de vaste vergoeding. Vraag daarom naar de algemene voorwaarden 
van je leverancier.
Via www.vtest.be kan je zien wat de vaste vergoeding is van alle aangeboden elektriciteits- en 
aardgascontracten. Klik daarvoor in de resultatentabel in de kolom “Totale kostprijs op jaarbasis” op ‘Meer’. 
Als je kiest voor de goedkoopste energiecontracten bespaar je tot 278 euro per jaar op je energiefactuur. 
Info: www.vreg.be

Zestien procent van de Vlamingen denkt onterecht dat ze bij het veranderen van elektriciteits- en 
aardgasleverancier een verbrekingsvergoeding moeten betalen. Veranderen van leverancier is gratis. 
Je nieuwe leverancier regelt alle papierwerk met je huidige leverancier. Je moet enkel een nieuw 
elektriciteits- en/of aardgascontract sluiten.



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

Volg ons, deel ons, like ons..!

  www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

  www.twitter.com/gem_Koksijde @gem¬_koksijde

  www.instagram.com/koksijde_oostduinkerke

  www.pinterest.com/koksijde

  www.youtube.com/gemeentekoksijde 



Containers voor huishoudelijk restafval

De standaardcontainer heeft een volume van 140 liter. Ter 
vergelijking: dat is zowat de inhoud van twee en een halve 
huisvuilzak en moet in veel gevallen volstaan. Voor groente-, 
fruit- en tuinafval (gft) blijven dezelfde containers in gebruik. 
Ook deze containers kun je nog steeds aanvragen.
Duidelijke tarieven – De gemeente wil iedereen aanzetten 
om nog beter te sorteren. Daarom wordt gerekend met een 
tarief op basis van de hoeveelheid afval die je aanbiedt. 
Hoe minder afval je meegeeft, hoe minder je betaalt.
Huishoudelijk restafval: 0,15 euro/kg | Groente-, fruit- en 
tuinafval (gft) 0,05 euro/kg
Eenvoudig betalen - Je ontvangt vooreerst een aanrekening 
met de vraag een voorschot te betalen op basis van het 
type en het aantal containers dat je in gebruik wil nemen (van 22 tot 50 euro). Telkens de ophaalwagen je 
container leegmaakt, wordt het afval gewogen en geregistreerd en vermindert je tegoed. Als je tegoed gezakt is 
onder 10 euro volgt een nieuwe betalingsuitnodiging.
Aanvragen - Woon je buiten de toeristische zone (afvalzone 2 tot en met 5, waar er een wekelijkse inzameling 
van huishoudelijk restafval is), dan kun je nu al gebruik maken van dit nieuwe aanbod en je container(s) 
op jouw maat aanvragen via het webformulier www.ivvo.be/aanvraag-afvalcontainer-koksijde. Heb je geen 
internet, contacteer dan de klantendienst van de IVVO (057 21 41 60). Ook gft-containers (in alle afvalzones 
beschikbaar) kun je voortaan op deze manier aanvragen.

Voordracht buitenaards leven – Op vrijdag 2 
juni om 19.30 u. door Katrien Van Der Heyden 
(Volkssterrenwacht Urania en bestuurslid WGAS-
werkgroep). Zijn we alleen in dit heelal? Waarom 
horen we niets van ET? Zoeken we op een 
verkeerde manier of op de verkeerde plek? De 
spreekster kijkt naar de vele zoektochten in de 
geschiedenis en het resultaat ervan. Wat kan de 
toekomst brengen? Toegang 5 euro, 4 euro leden 
Sterrenjutters, inwoners Koksijde, gidsen Duinenhuis 
en studenten (drankje incl.), org. De Sterrenjutters, 
inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Midzomerwandeling  
Vrijdag 23 juni om 20 
u., start Elisabethplein 
(Koksijde). Wandeling 
o.l.v. Marjan Janssens 
ter ontdekking van de 
prachtige natuur in de 
Schipgatduinen en naar 
oeroude gewoonte de 

avond van de langste dag van het jaar al dansend 
beëindigen. Daarna met Rika Vandevenne vanop 
het dakterras van het Duinenhuis de zon danken, 
de maan groeten en de zomer vieren. Genieten 
van een drankje en de zon zien zakken in de zee. 
Deelname 2 euro (max. 25 p.), inschrijven via 

duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
Eetbare planten – 
Fietsuitstap (2 u.) op 
zondag 25 juni om 14 u. 
op zoek naar eetbare 
planten. Workshop op 
maandag 26 juni om 
19 u. om deze planten 
tot lekkere hapjes te 
verwerken. O.l.v. van herboriste Marjan Janssens. 
Prijs 15 euro (uitstap en workshop, max. 25 p.), 
inschrijven via duinenhuis@koksijde.be,  
058 52 48 17.
Sterrenwacht - De Sterrenjutters Koksijde openen 
op het dakterras van het Duinenhuis elke derde 
vrijdag van de maand 
de sterrenwacht. In 
juni dus op vrijdag 
16 juni vanaf 21 u. 
Opgelet: in juli en 
augustus verwachten De 
Sterrenjutters je wekelijks 
elke vrijdag van 22 tot 
24 u. Vanaf 20 u. kan 
je genieten van een 
drankje op het dakterras 
tijdens Soiree aan Zee.

Activiteiten in het Duinenhuis

Je hebt er ongetwijfeld al over gelezen. Vanaf deze 
zomer kan je je huishoudelijk restafval aanbieden in een 
container in plaats van in de klassieke huisvuilzak. Vrijwel 
meteen na de eerste oproep kozen al ruim 300 gezinnen 
voor een dergelijke container. Dat is in veel gevallen een 
stuk gemakkelijker en comfortabeler.



Zaterdag 3 juni: Criterium van de Westhoek Wulpen
Een omloop van 63 km (10 ronden) voor jonge renners in organisatie 
van Wielerclub Wulpen. Start om 16 uur op de Dorpsplaats in Wulpen, 
aankomst rond 17.20 u.
Info:roger.prinsier@gmail.com, 058 31 51 59
Maandag 5 juni: doortocht Mountainbiketoertocht De Dunekeuntjes
Een recreatieve mountainbiketoertocht met start en aankomst aan 
sporthal Oosthoek in De Panne en doortocht in Koksijde.
Info: polletdieter@yahoo.com, www.dunekeuntjes.be
Zondag 18 juni: doortocht Elfstedenronde
Wedstrijd van 200 km voor eliterenners met contract, met start en aankomst in Brugge.
Info: Jan Nys, 011 45 99 64, www.golazo.com/calendar-event/elfstedenronde

Vanaf zaterdag 10 juni is er weer sportaccommodatie op drie 
verschillende sportstranden in Koksijde: in Sint-Idesbald bij het 
Lucionplein, in Koksijde ter hoogte van de Jacob Jordaensstraat en in 
Oostduinkerke naast het Astridplein. Op elk strand staan voetbaldoelen 
en volleybalnetten die door iedereen vrij te gebruiken zijn, wel zelf een bal 
meebrengen. De doelen en netten blijven er staan tot eind september.

In zitting van 18 april keurde de gemeenteraad eenparig het dossier goed voor vernieuwing van de 
stookplaats in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Deze renovatie is noodzakelijk want de huidige 
installatie is versleten: de ene ketel werkt niet meer, de andere moet constant gedepanneerd worden. 
Raming 206.623 euro.

Wieleragenda

Opening sportstranden

Sporthal Hazebeek: stookplaats

Seniorensportdriedaagse:
fietsen, wandelen, petanque

Maandag 12 juni: fietsen
Ca. 30 km aan een gezapig tempo en met 
tussenstop, verzamelen vanaf 13.30 u. aan de zaal 
voor vloersporten (sportpark Koksijde-Dorp), vertrek 
om 14 u. Inschrijving aan de start.

Dinsdag 13 juni: duinenwandeling
Ca. 6 km, ontdek de mooiste plekjes van de 
Koksijdse duinen met begeleiding van Johan 
Depotter, stapschoenen aantrekken, start om 14 u. 
op het Marktplein.

Dinsdag 13 juni: wandeling voor 
rolstoelgebruikers en minder mobiele personen
Een wandeling langs de zitbankenroute, speciaal 
voor minder mobiele senioren, rolstoelgebruikers 
en gebruikers van een rollator. Start om 14 u. op het 
Marktplein.

Wie wil deelnemen maar 
begeleiding nodig heeft 
(een arm, iemand om de 
rolstoel te duwen), kan dit vooraf vragen via  
058 53 43 10.

Donderdag 15 juni: petanque
Gevormde tripletten, start om 13.30 u in de 
Bolledroom, sportpark Hazebeek in Oostduinkerke, 
vooraf inschrijven noodzakelijk.

Voor alle activiteiten geldt:
Deelname 2 euro per activiteit, verzekering 
en drankje inbegrepen. Vooraf inschrijven is 
nodig, uiterlijk op 8 juni bij katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 10, Sociaal 
Huis (Ter Duinenlaan 34), met vermelding welke 
activiteit(en) je kiest.

Sporten en bewegen is belangrijk, ook voor senioren. Daarom organiseert de 
seniorenadviesraad in juni weer de Seniorensportdriedaagse, in samenwerking met 
de gemeentelijke sportdienst.



Hulde aan de vele sportkampioenen

1. Vijf Man Sterk De Kelle: 
kampioen in de lokale 
minivoetbalcompetitie
VMS De Kelle, al 44 jaar 
actief onder wisselende 
namen, behaalde de 
titel met drie punten 
voorsprong. Dit was de 
tweede titel voor het 
team van voorzitter Eddy 
Deberdt en kapitein Kris 
Gantois. Bovendien werd 
Vincent Winnock de 
Graeve uitgeroepen tot 
sportiefste speler van de 
competitie.
2. E-ploeg Tafeltennisclub Oostduinkerke: 
kampioen in 5de provinciale B
De E-ploeg moest wachten tot de laatste speeldag 
om zich kampioen te weten. Op 18 wedstrijden 
werd er 15 maal gewonnen en 1 gelijkspel 
afgedwongen. Volgende competitie speelt het 
team een afdeling hoger. Proficiat aan voorzitter 
Paul Cerdobbel, zijn bestuur en de spelers van de 
E-ploeg.
3. Basketclub Koksijde: kampioenen en promotie
a) De U14 werd gewestelijk kampioen. Onder 
leiding van coach Stijn Cockheyt legde de ploeg 
een foutloos parcours af: geen enkele wedstrijd 
werd verloren.
b) Ook de U16 werd gewestelijk kampioen. Coach 
Jean-Marie Hollevoet loodste de ploeg dit jaar zeer 
verdienstelijk naar de titel. Op één gelijkspel na 
werden alle wedstrijden gewonnen.
c) De U21 werd provinciaal kampioen. Coach Dirk 
Goens was terecht fier met het behalen van de 4de 
opeenvolgende titel bij de U21, telkens met een 
andere generatie spelers.
d) Heren 2: tweede plaats in 4de provinciale 
met promotie naar 3de provinciale. Ondanks de 
jeugdige leeftijd, toonde de ploeg maturiteit en 

ging goed om met de druk. Tweede succes voor 
coach Dirk Goens.
De burgemeester feliciteerde voorzitter Bruno 
Vandamme en zijn bestuur voor de geleverde 
prestaties en de algemene werking van BBC 
Koksijde.
4. Judoclub Koksijde: kampioen interclub 2de 
afdeling
JC Koksijde, met coach Jelle Cambier, bleef in de 
topsporthal in Gent ongeslagen en haalde aldus 
het maximum van de punten. De judoka’s van 
voorzitter Eddy Pauwels en hoofdcoach Roeland 
De Croo slagen er elk jaar in één of meer titels naar 
onze gemeente mee te brengen.
5. Belgisch Nationaal Team Tafelvoetbal: 
Koksijdenaar Kevi Recour wereldkampioen
De Koksijdse tafelvoetbalspeler Kevi Recour, lid 
van de T.V.C. De Guru’s, maakte deel uit van de 
nationale selectie voor het WK Tafelvoetbal in 
Hamburg. In de categorie Disabled (mensen 
met een beperking) werd hij samen met zijn 
teamgenoten wereldkampioen.
6. Petanqueclub Koksijde: kampioen in 4de 
provinciale
Ook ploegkapitein Willy Van Ranst en zijn 
medespelers mochten fier zijn op hun prestatie. De 
ploeg maakt meteen promotie naar 3de provinciale.

Naar jaarlijkse goeie gewoonte werden op zaterdag 13 mei ook dit jaar de diverse sportkampioenen van 
de competities ‘16-‘17 een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. Met liefst vijf sportverenigingen 
was het een uitgebreid huldebetoon met een grote schare aanwezigen. Burgemeester Marc Vanden 
Bussche sprak de laudatio van de kampioenen uit.

Steppen is ça va, 
maar niet op de skateplaza
Inderdaad, steps zijn op het skatepark niet toegelaten. Waarom niet? 

Omdat de wielen van een step dichter bij de grond staan dan van een 

skateboard. Daardoor sleept de metalen(!) onderkant van de step over 

de betonnen glooiingen van de plaza. Die raken zo beschadigd en dat 

verkort de levensduur van het skatepark. Niet goed dus. Daarom: laat je 

step thuis en breng je skate of bmx mee.

Info: jeugddienst Koksijde, 058 53 34 44 of jeugddienst@koksijde.be 



Drie festivals beëindigen schooljaar

* Lollypop, 9.30-16 u. - Op dinsdag 27 juni start de festivalreeks met Lollypop, een nieuw schoolfestival voor 
leerlingen uit het eerste, tweede en derde leerjaar. Op Lollypop kunnen de jongste kinderen genieten van een 
mooi podiumaanbod, randanimaties en educatieve activiteiten, helemaal op hun maat. Er worden nu al zo’n 
1.500 leerlingen en leerkrachten verwacht.
* KidSummer, 14-17 u. – Op woensdag 28 juni is het tijd voor 
een gezinsfestival met de zomershow van Kapitein Winokio. 
Ouders, grootouders, kinderen,… iedereen is er welkom om te 
genieten van een leuk podiumaanbod en toffe randanimaties.
* Yourin, 9.30-16 u.  - Op donderdag 29 juni is er de vijfde 
editie van Yourin, dat zich richt tot leerlingen vanaf het vierde 
leerjaar. Er worden meer dan 3.000 kinderen verwacht. Naast 
een indrukwekkende line-up met o.a. Ghost Rockers zal er dit 
jaar ook weer plaats gemaakt worden voor tal van animaties 
zoals dronevliegen, paintball, springkussens,… 
* Tickets - De inschrijvingen voor Yourin en Lollypop 
verlopen via de leerkracht, voor KidSummer kan je op het 
Facebookevenement terecht.

Drie festivals zorgen voor het officiële startschot van de zomervakantie. Lollypop, KidSummer en Yourin, 
willen maar één ding: alle kinderen met een grote glimlach het schooljaar laten afsluiten.

Bepaal mee de toekomst & 
win cinematickets
De jeugddienst heeft een enquête opgesteld 

voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Wat vind 

jij als jongere van de gemeente Koksijde.Wat 

is goed? Wat is slecht? Wat kan beter? Deel je 

mening en bepaal mee hoe het jeugdbeleid 

er in de toekomst zal uitzien. De jeugddienst 

gaat immers met jouw antwoorden aan de 

slag om Koksijde helemaal op maat van de jeugd te maken. 

Link naar de enquête op www.depit.be. 

Als je aan de wedstrijd deelneemt kan je cinematickets 

winnen (15 duotickets).

Plan je zomer vol 
Summerfun

Diploma’s dankzij de techniekacademie

Hieronder een voorproefje van de 

activiteiten die Summerfun van de zomer 

aanbiedt. Het wordt weer even tof als de 

voorbije jaren.
- maandag 3 juli: middagsnack + 

vlaggenspel
- woensdag 5 juli: de Efteling
- vrijdag 7 juli: Indisch koken
- maandag 10 juli: Bellewaerde
Het hele programma staat op www.depit.

be.
Inschrijven vanaf maandag 5 juni. Spreek 

nu al af met je vrienden.

Op woensdag 3 mei kregen de kinderen van de 

techniekacademie hun diploma overhandigd uit 

handen van schepen Lander Van Hove van Jeugd 

en Onderwijs en provinciaal gedeputeerde Guido 

Decorte en provincieraadslid Wouter Vanlouwe. Dat 

gebeurde in aanwezigheid van lesgevers Peter Dutoo 

en Koen Van Belle. Kinderen van het vijfde en zesde 

leerjaar maakten in tien lessen en een bedrijfsbezoek 

kennis met de wonderen van de techniek. Op de 

foto onderaan v.l.n.r. Yenthe Bode, Brent Monkerhey, 

Gaetan Demeyer, Ysuf Makaev, Simon Pyfferoen, 

Bastien Brassart en Zoran Santens. Middenrij: Briek 

Vandenberghe, Matteo De Breucker, Daan Van Moen, 

Simon Vansteenkiste, Arno De Clerck en Bjarne Govaers. 

Bovenaan Zoë Jolivet, Levi Torney, Gaspard Vandoorn, 

Bastiste Decat, Robbie Vandenplassche, Peter Dutoo en 

Koen Van Belle. Rowen Vreven kon niet aanwezig zijn.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Lambersy-Gieren
Op zaterdag 15 april luidden de feestklokken voor het echtpaar Redgy Lambersy (°Oostende) en Christa 
Gieren (°Nerchau, D) ter gelegenheid van de viering van de gouden bruiloft. Het echtpaar huwde 50 jaar 
geleden op 3 april 1967 in Koksijde. Redgy en Christa waren 40 jaar lang de gekende en dynamische 
uitbaters van Hostellerie Le Régent in Koksijde-Bad. De jubilarissen hebben een zoon, twee dochters, zes 
klein- en drie achterkleinkinderen.

Echtpaar Delaey-Callecoen
Gilbert Delaey (°Gistel) en Raymonde Callecoen (°Oostduinkerke) beleefden op zaterdag 6 mei het geluk 
de 60ste huwelijksverjaardag (Oostduinkerke, 4 mei 1957) of het diamanten bruiloftsfeest te kunnen vieren! 
Gilbert was bouwaannemer (Geremo) en Raymonde runde een kapsalon in de Leopold II-laan. Beiden 
spanden zich erg in voor het verenigingsleven in Oostduinkerke. Samen waren Gilbert en Raymonde vooral 
bekend als bezielers, 30 jaar, van de Oostduinkerkse Visbakkers.

Echtpaar Bourgeois-Van Rijsselberg
Op zaterdag 6 mei vierden ook de echtgenoten Herman Bourgeois (°Erembodegem) en Marie “Estella” Van 
Rijsselberg (°Bambrugge) het gouden huwelijksfeest. Ze huwden op 6 mei 1967 in Bambrugge. Herman 
was bediende bij de RTT in Brussel en Aalst, en Stella onderhoudswerkvrouw in het gemeenschapsonderwijs 
in Aalst. Daarna waren ze samen 14 jaar uitbaters van taverne De Coninck van Spaniën op de Aalsterse 
markt. Ze hebben twee dochters en drie kleinkinderen.



Onze gemeente staat bekend om zijn hoogwaardige gastronomie. Dat bleek opnieuw uit de laatste editie 
van de restaurantgids Gault Millau 2017 waarin liefst tien Koksijdse eetpaleizen opgenomen zijn:  
Ten Bogaerde, Willem Hiele, Carcasse, De Kelle, Sea Horse, 8chef, Edison, Julia, Oh restaurant en Bistronomie 
Egelantier. Op zaterdag 22 april mochten de bekroonde chefs genieten van een verdiend huldebetoon 
tijdens een ontvangst door het college van burgemeester en schepenen in het gemeentehuis.

Als eerbetoon en uit dank voor 
hun inspanningen bracht het 
gemeentebestuur op zaterdag 22 april 
de bezielers van drie verenigingen samen 
die zich dagelijks inzetten in de strijd 
tegen kanker. Zo prees burgemeester 
Marc Vanden Bussche in zijn toespraak 
achtereenvolgens Christel Vervenne 
en Siska Christiaens van Levensloop, 
Hilde Werbrouck van Think Pink en Hans 
Hooyberg van Kiekafobee. Hij noemde 
hen schitterende parels voor onze 
samenleving die voor hun edelmoedig en 
liefdadig werk alle lof verdienen.

De voorbije maand in woord en beeld

Leo van Schaverbeeck (sinds 1994 abt van de Sint-Bernardusabdij, Bornem) vervoegde op zaterdag 22 april de 
galerij van de Koksijdse ereburgers. Lange tijd was hij afwisselend met abt Gerardus Hopstaken (1930-2016) van de 
cisterciënzerabdij Mariënkroon (Nl) voorganger van de erediensten op de bedevaart naar Baaldjes Kruus en de 
openluchtmis tussen de abdijrestanten. Sinds abt Gerardus daartoe niet meer in staat was leidt abt Leo elk jaar de 
kerkelijke rites. Zijn aanwezigheid geeft de plechtigheden een belangrijke meerwaarde. Door de jaren heen is ook 
een warme vriendschapsband ontstaan tussen het Genootschap van de Zalige Idesbald en de abt. Op de foto de 
nieuwe ereburger, burgemeester, schepenen en prominenten.



Op dinsdag 9 mei werd 
in onze gemeente 
een nieuw initiatief 
officieel gestart: de het 
Zitbankenwandepad, 
meer bepaald een 
wandelparcours van 5 
km met om de 300 m 
een zitbank. Ideaal dus 
voor minder mobiele 
mensen, zwangere 
vrouwen, jonge ouders 
met een kinderwagen 
of om senioren weer in 
beweging te krijgen en 
sociale contacten te 

verstevigen. Het project werd uitgewerkt door het Sociaal Huis en het gemeentebestuur met medewerking 
van zeven bachelor-studenten Sociaal Werk van Howest Brugge. Een sfeerbeeld: tijdens de wandeling wat 
rusten op een bank…. Meer info op blz. 15.

Ook in onze gemeente was er 
op V-dag 8 mei een herdenking 
van het einde van WO II in 1945. 
De oprukkende geallieerden 
zorgden in september 1944 voor 
de bevrijding van onze streek. 
Uit eerbied voor de slachtoffers 
en opdat de bevrijding na 
vier jaar bezetting altijd in het 
geheugen zou blijven werden 
door het gemeentebestuur en de 
vaderlandslievende verenigingen 
bloemen neergelegd aan het 
monument der gesneuvelden op 
het Hegerplein in Koksijde-Dorp.

Een lied opnemen volgens de regels van de kunst is geen sinecure! Dat was zeker een nieuwe ervaring voor de 
muzikanten, voor het jongerenkoor Jokobeau, voor de groep medeschrijvers en de scholen die op zaterdag 13 mei 
in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde elk om beurt hun partij van het nieuwe Koksijde-lied op de digitale band 
mochten inspelen en -zingen. Dat gebeurde onder de geduldige en deskundige vleugels van de bekende zanger-
lieddichter Jean Bosco Safari en opnameleider Johan Bouttery. Het Koksijde-lied zal uiteraard op cd geperst worden, 
en weldra voor een zacht prijsje te koop zijn. Tij-dingen houdt je zeker op de hoogte.



Voor het eerst in Koksijde: Bunkerdag!

Op Bunkerdag – een initiatief overgewaaid uit Nederland – 
kom je alles te weten over het weerstandsnest, de bouw en 
de functie van de geschutsbunker. Wandel met een gids 
doorheen de site van Waldersee naar de flankeringskazemat. 
Deze interessante site ligt in het natuurgebied Zeebermduinen 
in Oostduinkerke. Via een steil en schilderachtig pad doorheen 
de duinen brengt de gids je tot bij de grootste bunker van het 
complex. Wandelingen om 10, 11, 14, 15, 16 en 17 u.
Inschrijven noodzakelijk via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40 
vóór 8 juni.
Info: www.raversyde.be 

Op zondag 11 juni staat in Vlaanderen de eerste editie van Bunkerdag op het programma. De focus 
van dit initiatief ligt op de Tweede Wereldoorlog. Daarom pakt Koksijde uit met een bunker van het 
Weerstandsnest Waldersee in Oostduinkerke.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Esther D’hont
Veurne, 9 april
dochter van Bruno en Charlotte 
Magherman uit Koksijde

Michelle Coutteau
Veurne, 11 april
dochter van Jurgen en Emily 
Peperstraete uit Wulpen

Nanou Verstraete
Veurne, 17 april
dochter van Kevin en Silke Calcoen 
uit Wulpen

Wout Houquet
Veurne, 18 april
zoon van Michaël en Karen 
Vandenberghe uit Koksijde

Eliot Carpentier Verdoolaege
Brugge, 24 april
zoon van Cédric en Emmanuelle uit 
Koksijde

Arthur Ameloot
Veurne, 26 april
zoon van Tom en Nikita Tanghe uit 
Koksijde

HUWELIJKEN

Filip Cammu en Frederick 
Marchant, beiden uit 
Oostduinkerke (22 april)

Antoine Mornie en Monique 
Bonne, beiden uit Koksijde (21 april)

Philiep Louage en Marleen 
Maeckelberghe, beiden uit 
Oostduinkerke (1 april)

OVERLIJDENS

Christian Lefebvre – 72 j. 
†Koksijde, 4 maart 
echtgenoot van Liliane Defrance

Roger Lombré - 69 j. 
†Veurne, 9 april

René Smits - 82 j. 
†Veurne, 13 april 
echtgenoot van Monica Lambrechts

Franky Maes - 50 j. 
†Koksijde, 15 april 
echtgenoot van Fabienne Mahieu

Jeannine Kaczmarek - 66 j. 
†Veurne, 16 april 
weduwe van Freddy Delaunois

Esther Siniaver - 98 j. 
†Koksijde, 17 april 
weduwe van Harold Scott

Godelieve Lamoot, - 96 j. 
†Veurne, 17 april 
weduwe Achiel Tyteca

Irena Jacobs - 90 j. 
†Jette, 22 april 
weduwe van Prosper Gilson

Henriette Wallecan - 85 j. 
†Koksijde, 22 april

Maria Verelst - 86 j. 
†Oostende, 23 april 2017 
weduwe van Jacques Vanderlinden

Cecilia Stout - 84 j. 
†Veurne, 24 april  
echtgenote van Livinus Vermeulen

Julianus Goddeeris - 87 j. 
†Veurne, 26 april

Sony Thieren - 68 j. 
†Leuven, 26 april 
weduwe van Wilfried Coffyn

Gerard Van Steertegem - 93 j. 
†Koksijde, 26 april 
weduwnaar van Christianna Druwé

Ghislaine Keirsmaekers - 65 j. 
†Duffel, 27 april 
echtgenote van Alfons De Cock

In Trefpunt op Focus
Expo’s in de kijker…
Er valt heel wat kunst te bewonderen tijdens zomer en in het najaar! 
Trefpunt gidst je doorheen vier mooie expo’s in onze gemeente. Zowel in 
de gemeentelijke musea als in het kunstencentrum Ten Bogaerde vallen 
er bijzondere werken te bewonderen. De reportage eindigt met een bezoek aan de expo in het Delvaux-
museum. Op antenne op woensdag 21 juni na het nieuws van 18 u. Elke aflevering kan nadien ook  
(her)bekeken worden via de link http://www.koksijde.be/trefpunt.



Weekend 24/25 juni 2017:

68ste Garnaalfeest in Oostduinkerke
VRIJDAG 16 JUNI
- 19 u., zaal Witte Burg, traditionele 

Paardenvissersavond met 
receptie (cava, vers gekookte 
garnaaltjes, garnaalsoepje, 
hapje), optreden van Mariette 
Crevette / 20 u., afscheid Mieke 
Garnaal en eredames 2016 
en aanstelling Mieke Garnaal 
met eredames 2017 / 20.30 
u., visbuffet / dansavond / 
prijs 35 euro, kaarten bij de 
paardenvissers of dienst Toerisme, 
Zeelaan 303, of door storting tot 
13 juni op rek. BE51 7512 0090 
8662, BIC AXABBE22 van de VVV 
Koksijde-Oostduinkerke (org. de 
Oostduinkerkse Paardenvissers)

ZATERDAG 24 JUNI
-  7-15 uur, Witte Burg, start van de 

paardenvisserswandeltocht 
(1,10 euro voor leden 
wandelclubs, 1,50 euro voor niet-
leden)

-  8 u., start van het beeldhouwen van de grote 
ijssculptuur in een garnaalvisser te paard

 De kunstenaars van Sculpture Events Europe zullen 
ter plaatse een garnaalvisser te paard uit een blok 
ijs houwen. Voor de kijkers is er een leuke wedstrijd. 
Een plastic garnaal zit verborgen in het ijs. Wie 
raadt het best hoelang het duurt eer de garnaal 
uit het ijs valt? Een mooie prijs voor de winnaar. 
Deelnameformulieren (dienst Toerisme, Astridplein) 
uiterlijk op zaterdag 24 juni om 15.30 u. bezorgen 
aan de dienst Toerisme.

-  11-18 u., Fabiolaplein, folkloremarkt De visserij en 
oude ambachten

-  11 u., Fabiolaplein, bereiden en proeven van 
de paardenvisserssoep (org. Orde van de 
Paardenvisser)

-  14 u., Fabiolaplein, straattheater Mariette Crevette 
met het paardenvisserslied De visscher op z’n peerd

-  14.30 u., Zeedijk, onthulling van de garnaalvisser te 
paard in ijs

-  16 u., Fabiolaplein, straattheater Mariette Crevette 
met het paardenvisserslied De visscher op z’n peerd

-  17.45 u., vertrek in Oostduinkerke-Dorp van de 
paardenvissers, begeleid door de Koninklijke 
Harmonie Vrienden van de Brandweer

-  18.30 u., Astridplein, start wedstrijd garnaalvissen 
door de paardenvissers, de kruiersverenigingen de 
Slepers, de Stienestekers, de Spanjaardbank, de 
Gernoarskruwers en de kinderen

-  19.30 u., Zeedijk, koken van de garnalen

ZONDAG 25 JUNI
-  9.30 u., Mariakapel, eucharistieviering in het kader 

van de zeewijding
-  10 u., Zeedijk, zeewijding in aanwezigheid van de 

paardenvissers, kruiersverengingen, folkloristische 
groepen, de reddingsdienst en iedereen die leeft 
en werkt met de zee. Na de mis uitreiking van de 
diploma’s wedstrijd garnaalvissen

-  11-13 u., Astridplein, optreden van de folkloristische 
groepen de Oud-IJslandvaarders en de Keltische  
groep An Alach uit Bretagne / gebakken vis  
(1 euro)

-  14 u., Zeedijk: optreden van showkorps El Fuerte
-  15.30 u., 68ste GROTE FOLKLORISTISCHE  

GARNAALSTOET, omloop IJslandplein – Zeedijk 
– Europaplein – Albert I-laan –Leopold II-laan – 
Oostduinkerke-Dorp (ca. 17 u.).

* De stoet brengt met een 50-tal groepen een 
sfeerbeeld van het vissersleven met verwijzing naar 
enkele historische momenten uit de geschiedenis 
van Oostduinkerke. Hoofdpersonages zijn de 
garnaalvissers te paard, sedert december 2013 
door Unesco toegevoegd aan de Lijst van 
Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.

* De stoet brengt ook hulde aan de IJslandvaart. 
In de 2de helft van de 19de eeuw zeilden veel 
mannen van onze gemeente naar IJsland om er zes 
maanden lang kabeljauw te vissen.

* Nieuwe wagen - Aan het begin van de 20ste eeuw 
was de situatie in de visserij weinig rooskleurig. 
Alle inspanningen van de vrije visserijscholen van 
Koksijde en Oostduinkerke ten spijt, nam het aantal 
vissers niet toe. In 1904 werd in Oostduinkerke een 
vrije avondvissersschool gesticht bijgenaamd ’t 
Stoksje. Daar werd 25 jaar handwerk aangeleerd.

Info: 058 51 29 10



19de Vlaams Kampioenschap Garnaalkruien
voor clubs en individuele kruiers

Deze wedstrijd is gratis en staat open voor elke liefhebber die voldoet aan de voorwaarden van het 
wedstrijdreglement. Programma:
-  10-10.30 u., individuele inschrijvingen in Estaminet In De Peerdevisscher, inschrijvingen per club in groep
-  10.30 u., verplaatsing naar de parking Jacquetlaan, klaarmaken kruiers, helpers en controle netten
-  12.15 u., in stoet naar het strand
-  12.30-14 u., wedstrijd
-  14-15 u., optreden van de kindervolksdansgroep De Juttertjes | wegen en koken van de vangsten
-  vanaf ca. 15 u., gratis uitdeling van de garnalen aan hunkerende toeschouwers
-  15.30 u., barbecue en prijsuitreiking (enkel voor deelnemers en leden van de clubs)
Inschrijven voor de wedstrijd tot 28 juni bij secretaris J.P. Deblieck, 058 51 81 86 of bij voorkeur via mail 
spanjaardbank.secretaris@proximus.be.
Inschrijven voor de barbecue op uiterlijk 24 juni door overschrijving op rek.nr. BE 66 7554 1104 6243  
(20 euro volw., 8 euro tot 12 j.)
Info: Johny Popieul, 0472 51 32 56

Op zaterdag 1 juli vindt in de strandwateren van Oostduinkerke het 19de Vlaamse Kampioenschap 
Garnaalkruien plaats, georganiseerd door De Spanjaardbank en De Slepers met steun van de gemeente 
en het gemeentelijk elf-julicomité.

Een sprekende groepsfoto van alle deelnemers en medewerkers aan het 18de Vlaams Kampioenschap Garnaalkruien in 2016.

Kermis in Koksijde-Dorp

Zaterdag 10 juni
- 17 u., dienst voor de overleden parochianen 

en bloemenhulde aan het monument op het 
Hegerplein, optreden van de Oud-IJslandvaarders 
en de Juttertjes. Rondgang in plaatselijke 
herbergen.

-  Vanaf 18 u., kermisbarbecue (15 euro) in herberg 
El Dia, org. El Fuerte, 0496 68 71 12

Zondag 11 juni
-  6-18 u., 34ste Rommelmarkt

Donderdag 15 juni
-  14-17 u., Oostduinkerke, Witte Burg, 

seniorendansnamiddag t.g.v. van Koksijde-kermis, 
info en org. Seniorendansgroep De Golfbrekers, 
058 51 23 97

De geur van smoetbollen, de fluze trekken, de 
kriebels in de buik in de boksoto’s, de opwinding 
van het kiezen bij het eendjesvissen,…   
Zovele leuke kinder- en jeugdherinneringen zijn 
verbonden met de kermis in het dorp. Kom naar 
de kermis met kinderen, ouders en grootouders 
en maak een leuke kermisfoto om door te mailen 
naar communicatie@koksijde.be.



11de vlottentocht in Wulpen

Visserijfolkloreavonden en Vis-tival

Precieze plaats van het gebeuren is de kant Dijk tussen de 
Florizoonebrug en de brug Toekomstlaan. De vlottenrace 
staat open voor zowel vriendengroepen, jeugd- en 
sportverenigingen. Inschrijven tot 22 juni aan 2 euro pp. Op 
een vlot moeten minstens 4 personen plaatsnemen. Alle 
opvarenden moeten ook houder zijn van een zwembrevet van 
25 m. Start van de race om 14.30 u., traject van 1,2 km met 5 
praktische proeven. Prijsuitreiking om 18.30 u. Tijdens de dag is 
er randanimatie met o.a. een springkasteel, een publieksprijs, 
glittertatoo’s en schminken. De dag wordt afgesloten met een 
kippenfestijn om 18.30 u.
Info: jonas.fabel1981@gmail.com of 0472 21 25 07 en op  
www.facebook.com/vkvlottenrace

Visserijfolkloreavonden
Gezellige avondjes met voorstelling van diverse visserijambachten: kantklossen, stoelen en manden 
vlechten, nettenbreien, visroken, garnaalpellen, spinnen, hoefsmid, kunst, scheepsmodellen…  Verder 
optredens van groepen en vistandjes. Museum open tot 20 u. In het museum elke vrijdag om 16 u. een toffe 
workshop voor de kinderen (info: www.navigomuseum.be).
* Vrijdag 30 juni - Opening expo in het museum met muziek, receptie en visserijfolkloremarkt
* Vrijdag 7 juli – 18 u., zie deel Vist-tival hieronder
* Vrijdag 14 juli – 18 u., Oud IJslandvaarders en de Juttertjes / 20.15 u. accordeongroep Accormelo
* Vrijdag 21 juli – 18 u., LunAcoustic (kleinkunst) / 20.15 u., volksmuziek met The Blik Dooze Band
* Vrijdag 28 juli – 18 u., Volksmuziekgroep Sinksenbruid / 20.15 u., Shantykoor Blankenberge
* Vrijdag 4 aug. – 18 u., dansgroepen Oud IJslandvaarders en de Juttertjes / 20.15 u., For Play
* Vrijdag 11 aug. – 18 u., accordeonist Marino Punk / 20.15 u., Willy en Anneke Bo
* Vrijdag 18 aug. – 18 u., draaiorgel Goderis / 19 u., Jameson & Power / 20.30 u., Johnny & The Sparks
* Vrijdag 25 aug. – 18 u., Oud IJslandvaarders en de Juttertjes / Harmonie Vrienden van de Brandweer

Vis-tival met zang- en zeegeneugten
Vrijdag 7 juli
- 18 u., visserijfolkloremarkt (met vishapjes: wulken, langoustines, 

garnalen, droogvis, gebakken vis en gerookte zalm)
- 20.15 u., zangtheater Ostdunkerke ziengt, zeeliedjes en 

visserijverhalen door lokale artiesten
Zondag 9 juli
- 8.30 u., in de huifkar naar zee voor demo garnaalvissen te paard met 

uitleg door een oude rot in het vak
- 11 u., terug naar het museum, ontvangst in Estaminet In de 

Peerdevisscher met cava en vishapjes, koken van de garnalen
- 12.30 u., reuzenvispaëlla, muziek en optreden van Mariette Crevette en haar peerdevisscherszeuns
Prijs: 35 euro (kaarten in Estaminet In de Peerdevisscher)
Org.: Estaminet In de Peerdevisscher i.s.m. NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en De Vrienden van het 
Nationaal Visserijmuseum, info: 058 51 32 57.

De Dulle Bevers en KAJ-Wulpen organiseren op zaterdag 24 juni voor de 11e maal het Vlaams 
Kampioenschap Vlottenrace op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke in Wulpen.

Op zaterdag 24 juni vindt in Wulpen op het kanaal 
Nieuwpoort-Veurne de 11de vlottenrace plaats.

Op het binnenplein van Navigo-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke vinden van 30 juni tot 25 
augustus weer elke vrijdag vanaf 18 u. de visserijfolkloreavonden plaats. Op vrijdag 7 en zondag 9 juli is 
er bovendien de 2de editie van Vis-tival.



Belgisch kampioenschap kunstvliegen
voor éénmotorige toestellen op 1-2 juli
Na de geslaagde Vlaamse Luchtvaartdag op 22 april in heel Vlaanderen en dus ook in Koksijde, krijgen 
luchtvaartliefhebbers en kusttoeristen dit jaar een tweede gelegenheid om kennis te maken met een 
aparte discipline in de vliegerij: het kunstvliegen. En dan nog wel tijdens een Belgisch Kampioenschap op 
zaterdag 1 en zondag 2 juli, telkens van 10 tot 18 u. Bovendien gratis toegang.

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

Belang van het kunstvliegen
Het grote publiek denkt bij “kunstvliegen” enkel aan “stuntvliegen” voorbehouden voor militaire piloten 
en waaghalzen. Evenwel, kunstvliegen bereidt piloten ook en vooral voor op onverwachte toestanden 
in normale vlucht om het vliegtuig in dat geval dankzij kennis en ervaring weer veilig onder controle 
te krijgen en te houden. Kunstvliegen leert de piloten hoe een vliegtuig zich gedraagt in abnormale 
omstandigheden, te wijten aan zware pannes, natuurfenomenen of aerodynamische fenomenen. Voor 
militaire piloten is het een bijkomende training voor luchtgevechten op korte afstand en formatievliegen in 
moeilijke omstandigheden. De laatste tijd keren ook de grote luchtvaartmaatschappijen en vliegscholen 
terug naar de noodzaak van deze basiskennis om de “automatisatie-verslaving” in de moderne cockpits 
te compenseren. Zodanig zelfs dat sommige elementen uit het kunstvliegen weer gecheckt worden 
tijdens de vliegtesten voor piloten in lijndienst. Zelfs ook in de kleine vliegerij want ook daar heeft de 
automatiseringsdrang zijn intrede gedaan. Bezoekers kunnen ook hiermee kennismaken met een bezoek 
onder begeleiding aan een moderne geautomatiseerde cockpit van kleinere vliegtuigen.

Herdenking Zoeaven
Op pinkstermaandag 5 juni herdenkt 
Koksijde de 8.000 Franse Zoeaven 
die in de Westhoek hun leven 
lieten in WO I. De herdenking wordt 
opgeluisterd door de Zoeaven van 
Walcourt.
Om 10 u. bloemenhulde aan het 
Frans militair kerkhof in Koksijde-
Dorp en om 11 u. bloemenhulde 
en toespraken aan het 
Zoeavenmonument in Koksijde-Bad.
Om 11.30 u. optocht met de 
Koninklijke Gemeentelijke Harmonie 
van het Zoeavenmonument via de 
Zeedijk naar het gemeentehuis in de 
Zeelaan, waar het defilé plaatsvindt.



Agenda JUNI

Dinsdag 30 mei

* 14-16 u., Koksijde, zaal De Brug (Ter Duinenlaan 34)
Infonamiddag met Griet Ballieu en Carine Desaever over  
Hoe opname in een woonzorgcentrum voorbereiden?

Woensdag 31 mei

* 14-17 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
De goede-manierenshow van en door Brigitte Balfoort,  
org. project Samen Zorgen van het Sociaal Huis

* 14 u., Oostduinkerke, Geryllaan
Rondleiding op het kerkhof met coördinator Groen Klaas Hinderyckx

Donderdag 1 juni

* 17-20 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, 
Bloedinzameling door het Rode Kruis 
(volgende op donderdag 31 augustus)

Vrijdag 2 juni

* 14 u., Wulpen, kerkhof
Rondleiding op het kerkhof met teamverantwoordelijke Hans 
Meyfroodt

Zaterdag 3 juni

* 14 u., Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis 
toegankelijk

* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Medicinale planten, 
info www.iwva.be/bezoekers

* 16 u., Wulpen
Start van de wielerwedstrijd Grote prijs Marcel Vanhoucke in het 
kader van het Criterium van de Westhoek, inschrijving vanaf 14 u. in 
d'Oede Pastorie

Maandag 5 juni

* 9.30 u., Wulpen, Dorpsplaats
Bedevaart naar Willibrorduspitje

* 10 u., Koksijde-Bad en -Dorp
Zoeavenherdenking, zie bl. 32

* 14 u., Koksijde, Zeelaan, Hoge Blekker (infobord)
Geleide wandeling Lekker en gezond: gebruik en toepassingen 
van vlierbloesem, info www.iwva.be/bezoekers

Woensdag 7 juni

* 14 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Dansnamiddag met zanger-animator Nick Karnas, 
toegang 5 euro (koffie en gebak incl.), niet-leden 8 euro, 
org. Vl@s Odk, freddy.bockstael@skynet.be, 058 51 27 20

Donderdag 8 juni

* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Ontmoetingsnamiddag (praten, spelletjes en breien), 
www.sociaalhuiskoksijde.be

Zaterdag 10 juni

* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Schitterende bloemenweelde rond het 
infiltratiepand, info www.iwva.be/bezoekers 

* 18 u., Koksijde-Dorp
Opening van de kermis, zie bl. 30

Zondag 11 juni

* 6-18 u., Koksijde-Dorp
Rommelmarkt

* 10, 11, 14, 15, 16 en 17 u., Oostduinkerke, Zeebermduinen
Geleid bezoek aan de bunker Waldersee, zie bl. 28

Gegroepeerde activiteiten
- Bibliotheek, bl. 7
- Duinenhuis, bl. 21
- Sportdienst, bl. 22
- Jeugddienst, bl. 24

Openbare markt
-  Elke dinsdag van 7 tot 13 u. op de Zeedijk in 

Oostduinkerke
-  Elke vrijdag van 7 tot 13 u. in de Zeelaan in 

Koksijde-Bad

Juli-augustus
Er is geen reguliere agenda in de editie 
juli-augustus. Voor alle activiteiten in de 
zomermaanden verwijzen we de lezer graag 
naar de Brochure Zomerevenementen, gratis ter 
beschikking bij de dienst Toerisme.

Doorlopende activiteiten
-  Tot 15 augustus wandelzoektocht (6 km), 

deelname formulieren (4 euro) in de 
toerismekantoren van Koksijde en Veurne

-  Van 23 juni tot 31 augustus fietszoektocht, 
formulieren bij de dienst Toerisme Koksijde

-  Tot 15 augustus 3de leuke fietszoektocht Woar 
ist?, deelname formulieren in de cafetaria 
Tennisclub Koksijde en in Wielrijdersrust-Het 
dorstige hart in Wulpen

Opname in de
agenda september

Activiteiten van verenigingen voor de editie 
september op uiterlijk woensdag 2 aug. bezorgen 
aan anja.lensen@koksijde.be (gemeentehuis, 
dienst Toerisme, Zeelaan 303). Deze deadline 
wordt strikt toegepast.
Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer.
(Enkel activiteiten van sociocultureel-educatieve aard met 

openbaar karakter worden opgenomen, o.m. voordrachten, 

causerie, debatten, reportages, film, optredens, enz.)



* 14.30 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48
Op zondag in gesprek met Piet Van de Craen over Jazz@
koksijde5.0, gratis toegang, info 059 30 65 30, 
dekimpenelleke@gmail.com

* 15-19 u., Koksijde-Bad, Gezelleplein
Optreden door muzikant Glenn Degeselle

Maandag 12 juni

* 13.30 u., Koksijde-Dorp, zaal voor vloersporten
Fietsen in het kader v/d seniorensportdriedaagse, zie bl. 22

* 15-18 u., c.c. CasinoKoksijde
Puur Pascale ‘Light’, Pascale Naessens schetst de hedendaagse 
problematiek inzake voeding (teveel koolhydraten) en stelt een 
oplossing voor (natuurlijke, onbewerkte producten), ontvangst met 
gezond drankje, lezing, vragenronde, signeersessie, food, drinks & 
lifestylestandjes, 15 euro, tickets en info op 
www.puurpascalekoksijde.be

* 19-23.55 u., c.c. CasinoKoksijde
Puur Pascale ‘Lifestyle’, idem als vorig item, maar met 
(om 21.30 u.) degustatie van drie pure gerechten bereid door De 
Normandie, 55 euro, tickets en info op www.puurpascalekoksijde.be

Dinsdag 13 juni

* 14 u., Koksijde, Marktplein
Duinenwandeling en wandeling voor rolstoelgebruikers in het 
kader v/d seniorensportdriedaagse, zie bl. 22

Woensdag 14 juni

* 17-19.30 u., Oostduinkerke, Witte Burg, 
Bloedinzameling door het Rode Kruis 
(volgende op woensdag 6 september)

Donderdag 15 juni

* 13.30 u., Oostduinkerke, Bolledroom,
Petanque in het kader v/d seniorensportdriedaagse, zie bl. 22

* 14-17 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Seniorendansnamiddag met De Golfbrekers, info 058 51 23 97

* 18 u., Oostduinkerke, Minigolf Tip-Top
Prijsuitreiking minigolftornooi en barbecue, inschrijven bij 
vandewalle.m@telenet.be, kristibo@telenet.be, 0475 25 74 24

Vrijdag 16 juni

* 19 u., Jaarlijks Feest van De Oostduinkerkse Paardenvissers met 
aanstelling van Mieke Garnaal en eredames

Zaterdag 17 juni

* 10-20 u., Koksijde-Bad, Zeelaan
Braderie

* 9.30 u., Koksijde-Bad, strand, Horloge rechts
Demo garnaalkruien te voet + initiatie door De Gernoarkruwers, 
info jean.lycke@telenet.be

* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Zeldzame en bijzondere planten in de duinen, 
info www.iwva.be/bezoekers 

Zondag 18 juni

* 10-20 u., Koksijde-Bad, Zeelaan
Braderie

* 10.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Lezing The Cloisters in New York door Francine Lefèvre, 
leden 5 euro, anderen 6 euro, org. Familiares de Dunis, 
daniel2.degryse@skynet.be, 058 52 18 14

* 14 u., Koksijde, Zuid-Abdijmolen (Van Buggenhoutl.)
Geleide wandeling Lentekruiden

* 15-19 u., Koksijde-Bad, Gezelleplein
Optreden MG Brother

Maandag 19 juni

* 14.30 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard

Woensdag 21 juni

* 17 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard en te voet door De Stienestekers

* 17-19.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Bloedinzameling door het Rode Kruis 
(volgende op woensdag 13 september)

Zaterdag 24 juni

* 7-15 u., Oostduinkerke., Witte Burg
Wandelingen Paardenvisserstocht, afstanden 7, 14, 22 en 30 km, 
deelname 1,50 euro (verzekering incl.), gratis voor kinderen <12 j., 
info lieve.mieke@telenet.be

* 11-18 u., Oostduinkerke-Bad
Folkloremarkt in het teken van de visserij, zie bl. 29

* Wulpen, kanaal
Vlottenrace, info Jonas Fabel, 0473 96 18 73

* 18.30 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard en te voet door De Stienestekers, 
gevolgd door het koken van de garnalen

Zondag 25 juni

* 10.30 u., Oostduinkerke, A. Geryllaan, ingang begraafplaats
Geleide wandeling in de Oostvoorduinen, thema het vissersleven 
(verrekijker is nuttig)

* 14 u., Koksijde-Bad, einde Zeedijk, Elisabethplein
Fietszoektocht Wilde planten zoeken en verwerken, 
inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 (max. 15 p.)

* 15.30 u., van Oostduinkerke-Bad naar -Dorp
Folkloristische Garnaalstoet, zie bl. 29

Maandag 26 juni

* 19 u., Koksijde, Duinenhuis
Kookworkshop, inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 
(max. 15 p.)

Dinsdag 27 juni

* 9.30-16 u., Koksijde, strand, t.h.v. Elisabethplein
Festival Lollypop, zie bl. 24

* 9.45 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard



Woensdag 28 juni

* 10.30 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard, gevolgd door het koken van de 
garnalen

* 14-16 u., Koksijde, strand, t.h.v. Elisabethplein
Family event Kids Summer, zie bl. 24

Donderdag 29 juni

* 9.30-16 u., Koksijde, strand, t.h.v. Elisabethplein
Kinderfestival Your’in, zie bl. 24

* 10.30 u, Sint-Idesbald, Ster der Zee, strand
Demo en initiatie garnalen kruwen met De Gernoarkruwers, 
koken en degustatie, meekruwen kan mits reservatie 0475 25 74 24 
(huur aangepaste kledij + verzekering 15 euro)

* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Ontmoetingsnamiddag (praten, spelletjes en breien), 
www.sociaalhuiskoksijde.be

Vrijdag 30 juni

* 18 u., Oostduinkerke, binnenplein Navigo
Visserijfolkloreavond, zie bl. 31

Zaterdag 1 juli

* 10-18 u., Koksijde, Westaviationclub (WAC, Ten Bogaerdelaan)
Belgisch Kampioenschap Kunstvliegen, zie bl. 32

Zondag 2 juli

* 10-18 u., Koksijde, Westaviationclub (WAC, Ten Bogaerdelaan)
Belgisch Kampioenschap Kunstvliegen, zie bl. 32

CasinoKoksijde: regeling tickets 
en nieuwe openingsuren

Het bespreekbureau van c.c. CasinoKoksijde is verhuisd 
van de dienst Toerisme naar het cultuurcentrum. 
Voortaan dienen tickets weer geregeld aan de balie in 
het cultuurcentrum zelf.
Nieuwe openingsuren: van maandag t.e.m. vrijdag van 
14 tot 17 u. Dinsdag gesloten. Op zaterdag open van 
10 tot 12.30 u. Uiteraard is de balie ook altijd open één 
uur vóór aanvang van een voorstelling.

TENTOONSTELLINGEN

* Drie jaarlijkse kortlopende tentoonstellingen met werk van 
de cursisten van de gemeentelijke Westhoekacademie, zie bl. 
12

* LIFE+ FLANDRE-project: natuurrijkdom van de 
grensoverschrijdende duinengordel tussen Duinkerke en 
Westende
Tot 18 juni in het Bezoekerscentrum IWVA, Doornpanne 1 in 
Koksijde

* Delvaux, uitnodiging voor een verhaal
Tot 30 juli in het Delvauxmuseum (Sint-Idesbald), gratis toegang 
voor Koksijdenaars, www.delvauxmuseum.com

* De Domeinen van de Duinenabdij
Tot eind 2017 in het onthaalgebouw van het Abdijmuseum Ten 
Duinen, toegangsprijzen en openingsuren op www.tenduinen.be

* Metaalsculpturen van Charles Meulemans (Watou) in 
Kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be)

* Animalia met werk van Liévin d’Ydewalle, Isabelle Gabriels, 
Claudy Gielczynski, Erwin Peeters, Paulette Taecke, Pieter 
Vanden Daele en Ans Zondag
Van 2 juni tot 31 juli in Art Gallery De Muelenaere & Lefevere 
(Polderstraat 76, Oostduinkerke), info@dmlgallery.be, www.
dmlgallery.be

* Cabin Art - Storm
Van 3 juni tot 17 september op strandcabines langs de Zeedijk in 
Sint-Idesbald, zie bl. 12

* Natuur[fijn] – [De]Renette, photographic art van Lambert 
Derenette
Van 15 juni tot 30 juli in Gallery Coxyde (Kon. Baan 116, Koksijde)

* Playmobil-expo: Idesbald leeft
Van 17 juni tot 10 september in het Abdijmuseum Ten Duinen, zie 
bl. 8

* Beeldhouwkunst van Brecht Ledene
Van 17 juni tot 30 juli in galerij Welnis (toerismekantoor 
Oostduinkerke, Astridplein), van 10 tot 12 u. en van 13.30 tot 17 u. 
(niet op zo-vm), gratis toegang

* Soldatengraven, heldenhulde en de Grote Oorlog
Van 22 juni tot 16 juli in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 42, Sint-
Idesbald), 14-18 u. van dinsdag tot zondag, gratis toegang

* Good Boy/Bad Boy
Van 24 juni tot 24 september in Kunstencentrum Ten Bogaerde 
i.s.m. FRAC Nord-Pas-de-Calais, zie bl. 9

* In dreams, acryl op doek van Christophe Bautil
Van 1 augustus tot 31 augustus in Gallery Coxyde (Kon. Baan 
116, Koksijde)

CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

abdijmuseum@koksijde.be

Info & tickets: 

c.c. Casino Koksijde 

T 058 53 29 99 

www.casinokoksijde.be

cultuurcentrum@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 53 29 99

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jeugddienst@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be



Playmobil®-exPo
Idesbald leeft!

PlaymobilPlaymobilPlaymobil®®®Playmobil®PlaymobilPlaymobilPlaymobil®Playmobil®Playmobil®PlaymobilPlaymobilPlaymobil®Playmobil-ex-ex-exPPPooo
Idesbald leeft!Idesbald leeft!Idesbald leeft!

Deze expo werd gemaakt met stukken uit de privécollectie van Jean Philippe Broussin (Play-original), met instemming maar zonder financiële inbreng van Playmobil® België.

17.06— 
10.09.17

AbdIjmuseum 
Ten duInen  
KoKsIjde
Koninklijke Prinslaan 2 
8670 Koksijde
www.tenduinen.be


