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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 filmpje? Deel ze met
ons via Instagram (#igKoksijde) of
Twitter.
Koksijde op sociale media

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

www.facebook.com/
KoksijdeOostduinkerke
@gem_koksijde
Koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/
GemeenteKoksijde

Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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 5 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”
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10.19 en 22.53
11.32 en 23.57
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00.40 en 12.59
01.14 en 13.29
01.44 en 13.59
02.16 en 14.31
02.51 en 15.07
03.29 en 15.46
04.09 en 16.26
04.51 en 17.10
05.37 en 17.59
06.32 en 19.02
07.48 en 20.24
09.10 en 21.45
10.30 en 23.06
11.41
00.09 en 12.32
00.55 en 13.12
01.33 en 13.49
02.11 en 14.27
02.50 en 15.06
03.30 en 15.46
04.11 en 16.26
04.51 en 17.05
05.28 en 17.42
06.05 en 18.22
06.51 en 19.23
08.09 en 20.44
09.27 en 22.03

04.12 en 16.58
05.27 en 18.18
06.38 en 19.10
07.22 en 19.46
07.53 en 20.17
08.25 en 20.50
09.01 en 21.27
09.41 en 22.07
10.22 en 22.48
11.03 en 23.30
11.45
00.14 en 12.30
00.59 en 13.22
02.01 en 14.30
03.09 en 15.46
04.25 en 17.15
05.55 en 18.31
06.57 en 19.22
07.43 en 20.04
08.22 en 20.44
09.00 en 21.23
09.38 en 22.02
10.16 en 22.40
10.53 en 23.18
11.28 en 23.54
12.00
00.28 en 12.33
01.08 en 13.27
02.16 en 14.55
03.27 en 16.06

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Meegedeeld in zomertijd

Colofon

Eindredactie:
Ilse Chamon

Getijden september

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 bereikbaar 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.

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.
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Digitaal Loket
Heb je een officieel document
of attest nodig? Wil je een zaal
reserveren voor een activiteit? Je
kan voortaan van thuis uit online
(via je pc) al heel wat attesten
aanvragen, formulieren bekomen
en zaken regelen. Check het
overzicht online via koksijde.be/
digitaal-loket.

6
Wij, Varkenland…
Op dinsdag 19 september
start c.c. CasinoKoksijde z’n
toneelseizoen met het stuk Wij
Varkenland – Een ode aan de
boeren, theatermonoloog over wel
en wee van een landbouwersregio
zoals de Westhoek. Door de
strenge regelgeving en de megainvesteringen kan de jonge boer
Stijn amper met moeite het hoofd
boven water houden. Door merg en
been, aangrijpend en actueel…

16

Opendeurdagen
Kledingbank Camino viert zijn
20ste verjaardag: voldoende reden
om Jan Publiek een kijkje achter
de schermen te gunnen op het
opendeurweekend zaterdag 30 en
zondag 1 oktober.
Ook Koksijde Golf ter Hille (KGtH)
houdt opendeurdag: op zondag 10
september. Iedereen is er welkom.
Neem deel aan een initiatie of
ontdek er nieuwe ontluikende
natuur…

17, 27

29ste Open Monumentendag
Het jaarlijks feest van het onroerend
erfgoed kan telkens op veel belangstelling rekenen. Ook in Koksijde is
OMD al jarenlang een vaste waarde
op de culturele kalender. Onze
gemeente koos dit jaar, zondag 10
september, voor het Europees thema
natuur onder de sprekende titel
Koksijde Natuur-lijk. Maak je keuze:
tien opties..!

En verder:
Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad

4

Doornpannestraat wordt fietsstraat

4

Cultuur en erfgoed
120 jaar Paul Delvaux:
feest in het museum
Idesbaldreliek

10

Op haringtrip naar Etaples

11

Infrastructuur
Eerstesteenlegging politiehuis

12

Openbare werken:
stand van zaken

13

Welzijn
Dag van de Mobiliteit

14

Mantelzorgcafé De Luisterschelp

19

Milieu
Containers voor huishoudelijk afval 21
Glysofaat gebruiken mag niet

22

Jeugd

23-25

Sport

27-29

Burgerlijke stand

30

Proficiat aan onze jubilarissen 31-33
De voorbije maand
in woord en beeld

38-39

7

Abdijmuseum verwerft

35-37

Evenementen, podium,
agenda

38-44

In deze rubriek publiceert de redactie beknopt de interessantste beslissingen
van de gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc
Deltombe. De opgegeven bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.

OP INTERNET!
VOLG DE ZITTINGEN
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE
HERBEKIJK DE VORIGE
ZITTINGEN OP
DEZELFDE SITE!

Straatveegmachine – De aankoop van een nieuwe straatveegmachine (klein
model) is unaniem goedgekeurd ter vervanging van de huidige machine (2006) die
meer in de garage is voor herstelling dan hij operationeel is. De nieuwe machine kan,
zoals nu al het geval, ook uitgerust worden met pekelinstallatie en sneeuwploeg voor het
gladvrij maken van fiets- en voetpaden. Raming 137.000 euro.
Luidsprekerssysteem – Er wordt een nieuwe geluidsinstallatie voor de feestzaal van
c.c. CasinoKoksijde gekocht. De huidige installatie in de feestzaal dateert van 2000 en
geeft geen goed resultaat meer. Raming 70.000 euro.
Portretten – Eenparig akkoord voor aankoop van 37 portretten
die vorig jaar deel uitmaakten van de tentoonstelling
Engelen van de zee in het NAVIGO-museum. De portretten
werden gemaakt door kunstfotograaf Stephan Vanfleteren,
gespecialiseerd in zwart-witportretten en langdurige reportages
in binnen- en buitenland. Het NAVIGO-museum wenst de
portretten aan te kopen voor verdere tentoonstelling in de vaste
opstelling van het museum (3de verdieping). Alle portretten
zijn 149 cm hoog, 113 cm breed en 4 cm diep en bestaan uit
fotopapier, hout, verf en metaal. De prijs bedraagt 25.000 euro.
Uitkijktoren – Op voorstel van het provinciebestuur zal de
gemeente aan de hand van de Open Oproep Winvorm een
vraag uitschrijven voor ontwerpen ter oprichting van een
uitkijktoren op de Hoge Blekker. De geplande uitkijktoren kadert in
het project Horizon 2025 van de provincie om op tal van plaatsen
in West-Vlaanderen uitkijktorens te plaatsen. Koksijde diende een
voorstel in voor een toren op de Hoge Blekker wat de provincie
goedkeurde. Er kan thans werk gemaakt worden van het
daadwerkelijke uitschrijven van deze opdracht voor het indienen
van ontwerpen. Het budget voor de uitkijktoren zelf bedraagt
450.000 euro (excl. veiligheidscoördinatie). De provincie
West-Vlaanderen financiert de helft. Unaniem akkoord.

© Stephan Vanfleteren

Snippers uit de raad van 26 juni

LIVE

Doornpannestraat wordt fietsstraat
In de gemeenteraadszitting van 26 juni werd het aanvullend
reglement op het verkeer van de Doornpannestraat en de
Guldenzandstraat opnieuw vastgesteld. Hierbij werd het
inrichten van de Doornpannestraat en een stuk van de
Guldenzandstraat als een fietsstraat goedgekeurd.
Volgende regels gelden in een fietsstraat:
- Motorvoertuigen zijn toegelaten maar ze blijven achter de
fietser.
- Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur.
- In fietsstraten mogen de fietsers de hele breedte van de
rijweg gebruiken voor zover deze enkel in hun rijrichting
opengesteld is. De helft van de breedte langs de rechterzijde
mag gebruikt worden door de fietsers als de rijweg
opengesteld is in beide rijrichtingen.
In dit geval mogen fietsers dus de rechterhelft van de rijweg
gebruiken.
Het begin en einde van de fietsstraat worden met de
verkeersborden F111 en F113 aangeduid.

De burgemeester aan het woord
Wie is onze streekheilige van september? Niet zo gemakkelijk, onze streek bleek (in sept.) niet zo heilig…
Toch vinden we soelaas bij de Zalige Adela van Mesen (°1009/14 †Mesen 1079). Niet erg ver, in Heuvelland.
Ze was gehuwd met Boudewijn V, graaf van Vlaanderen. Haar feestdag valt op 8 september. Heet je Adèle?
Dan kan je haar groeten in de abdij van Mesen waar ze begraven is… Wie weet, als je de frontstreek eens
bezoekt?

T-d: “Burgemeester, de gemeenteraad heeft
de Doornpannestraat en een deel van de
Guldenzandstraat een nieuw statuut toebedeeld?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad.
De betrokken straten zijn voortaan fietsstraat. Fietsers
hebben er absolute voorrang op auto’s. De fietsers
mogen er in groep de helft van de weg innemen,
de auto moet achter hen blijven. En er zijn nog
andere bepalingen, o.m. niet sneller rijden dan 30
km/h. Deze verbinding tussen Oostduinkerke-Dorp
en -Bad is werkelijk uniek. Dwars doorheen prachtige
ongerepte duinen links en rechts. De fietsstraat
streeft naar veiliger verkeer voor iedereen: voertuigen
fietsers, wandelaars. Heel lang geleden heb ik er leren
autorijden, ha, het was niet erg als je er met de auto
even in het zand beet…” (Zie bl. 4)
T-d: “De Dag van de Mobiliteit op zondag 16
september sluit daar nauw bij aan?”
Burgemeester: “Zeker! Na het succes van vorig jaar
heeft onze mobiliteitsambtenaar Griet Maenhout
samen met collega’s en andere partners weer
een mooi programma voor deze tweede editie
samengesteld. Een van de doelstellingen van
deze themadag is zeker ook het bevorderen van
de hoffelijkheid onder alle weggebruikers. Onze
gemeente telt veel nauwe straatjes in de kernen, af
en toe ook met lichte hellingen op en af. Er moet
plaats zijn voor iedereen en we vragen dan ook
graag wederzijds respect van alle weggebruikers. Een
nieuw fenomeen, sedert enkele jaren, is de elektrische
fiets. Welnu, het is belangrijk dat de fietser zijn elektrotweewieler bestuurt en niet omgekeerd… Ook daar
dient aan gewerkt. De Dag van de Mobiliteit is er een
goeie gelegenheid voor.” (Zie bl. 14)
T-d: “Dit nummer besteedt extra aandacht aan het
digitaal loket.”
Burgemeester: “Ja, dat is een evolutie waar niet
aan te ontsnappen valt. De bedoeling is dus dat de
burger almaar meer administratieve verrichtingen
digitaal kan regelen, thuis vanop zijn pc, zonder
zich naar het gemeentehuis te moeten begeven.
De dienstverlening via het digitaal loket is inmiddels
al een lang lijstje geworden. Voor een goed begrip:
alle verrichtingen blijven uiteraard ook mogelijk aan
het fysiek loket. Ons bestuur acht dat ook belangrijk
voor het persoonlijk contact in het gemeentehuis,
dat wordt dus geenszins afgebouwd. Veel mensen
hebben immers geen internet en kunnen dus
niet anders dan naar het gemeentehuis komen.
Ondertussen kunnen ze een praatje slaan met
mensen die ze ontmoeten.” (Zie bl. 6)

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Allen hartelijk welkom
op de opendeur van Koksijde Golf ter Hille en Kledingbank
Camino!”

T-d: “Twee opendeurdagen in het verschiet: 10 sept.
Koksijde Golf ter Hille en 30 sept./1 okt. Kledingbank
Camino…”
Burgemeester: “De vzw Camino bestaat 20 jaar.
Medeburgers die het financieel wat moeilijk
hebben kunnen er terecht voor optimale
tweedehandse kleding. Camino, gevestigd in het
ontmoetingscentrum Noordduinen in Koksijde-Dorp,
is groot geworden dankzij de inzet van vrijwilligers
waarvan enkele al sedert de stichting van de vzw.
De vereniging werkt goed samen met het Sociaal
Huis. Ik wens hen veel succes in de verdere werking.
Anderzijds is er op zondag 10 september inderdaad
ook opendeur op Koksijde Golf ter Hille. Deze
opendeur is voortaan verbonden met Oostduinkerkekermis. Het zou een klassieker kunnen worden die
elk jaar op de kermisaffiche aangeboden wordt. Op
de opening van de kermis wordt die samenwerking
bezegeld door de muzikale wandeling van de
Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke
van dorp naar de golf.” (Nvdr, zie bl. 17 en 27)
T-d: “De grote vakantie is gedaan…”
Burgemeester: “Ha, niets aan te doen. Dat gebeurt
één keer per jaar, niet? Ik hoop dat alle leerkrachten,
alle kinderen en jongeren, al hun ouders en al
hun leerkrachten een fijne vakantie achter de rug
hebben. En ik wens hen allen een heel vruchtbaar
nieuw schooljaar. Overigens, idem dito voor onze vele
verenigingen in hun nieuw werkjaar. Zo zie je maar:
elk seizoen heeft zijn charmes…!”

Welkom op ons digitaal loket!
Op bezoek in het gemeentehuis zonder je eigen woning te verlaten? Geen
lange wachtrijen meer aan een loket? Dat kan. Voortaan kan je heel wat
formulieren snel online bestellen. Vaak heb je enkele attesten na een
muisklik in je mailbox. Check het overzicht online via koksijde.be/
digitaal-loket of lees hieronder wat je allemaal kan bestellen.

E
SNELL
CE
SERVI

Digitaal loket
Koksijde

Documenten bevolking en burgerlijke stand
Voor volgende zaken moet je niet meer
langskomen, maar bestel je via de computer:
bewijs van woonst, beroepswijziging, levensbewijs,
nationaliteitsbewijs, samenstelling gezin,
uittreksel strafregister, uittreksels en attesten
bevolkingsregister, laatste wilsbeschikking…
Bouwen en wonen – openbaar domein
Ook voor stedenbouwkundige uittreksels,
aanplakkingen voor een vergunning, benaming
gebouwen, rioolaansluitingen vind je online
formulieren op het digitaal loket. Hetzelfde
geldt voor het gebruik van openbaar domein:
bewegwijzering, inname handel, inname openbaar
domein, plaatsing strandcabines, tijdelijke
publiciteit, badge toegang Zeedijk, parkeerplaats
tijdelijke activiteit, waarborg openbaar domein,
parkeerkaart zorgverlener…
Vrijetijdsaanbod
Met slechts enkele klikken op de muis kan je vanuit
je huiskamer:
- een zaal huren voor een activiteit in de daarvoor
bestemde gemeentelijke infrastructuur (sport of
socio-cultureel gebruik)
- een museumbezoek in het NAVIGO of
Abdijmuseum Ten Duinen met een groep
plannen
- inschrijven voor de speelpleinwerking
Speelveugel of de tienerwerking Summerfun voor
de kinderen
- inschrijven voor een sportvakantiekamp voor de
kinderen
- inschrijven voor volgende ateliers: kinderen,
jongeren of volwassenen aan Westhoekacademie
of voor een leuke studiereis
- inschrijven voor de vormingsreeks Wetenschappelijke
Nascholing in c.c. CasinoKoksijde

- een abonnement of individuele tickets bestellen
voor een voorstelling of een film in het
c.c. CasinoKoksijde
- een vraag stellen aan de bib, bibliotheek aan
huis bestellen of aankoopsuggesties doen
Praktisch?
Surf naar koksijde.be/digitaal-loket. Onder de
verschillende rubrieken kan je de formulieren
rechtstreeks downloaden en verzenden. In
sommige gevallen (vooral inzake vrije tijd) kom je
op een onlineportaal terecht. Je maakt er eenmalig
een profiel op uw naam (-18-jarigen moeten
bestellingen doen via het account van de ouders)
en je kan de bestelling verder vervolledigen.
Meer info: communicatie@koksijde.be of 058 53 30 30

CD Koksijde-lied verkrijgbaar
Vorig jaar nam singer-songwriter Jean Bosco Safari de Koksijdenaars op
muzikale sleeptouw voor het schrijven en zingen van het Koksijde-lied. Het
werd een unieke samenwerking met muzikanten, de dienst Internationale
Samenwerking, Johan Bouttery, vrouwenkoor Belladonna, jongerenkoor
Jokobeau, scholen en medeschrijvers.
Op zaterdag 13 mei vonden in c.c. CasinoKoksijde dan de opnames
plaats, die thans gebundeld zijn op een cd met verschillende versies van
het lied (3’38’’): versie met Jean Bosco Safari, versie met Jokobeau, versie
met scholen en schrijvers, instrumentale versie en een meezingversie.
De cd (5 euro) ligt voor u klaar in de toerismekantoren en de
gemeentelijke musea.

120 jaar Paul Delvaux: feest in het museum
Op zaterdag 23 september is het precies 120 jaar geleden dat kunstschilder Paul Delvaux het levenslicht
zag. Een verjaardag die in Koksijde niet onopgemerkt voorbijgaat. Het Paul Delvaux Museum zet die
zaterdag voor iedereen van 10.30 tot 17.30 u. zijn deuren gratis open.
Dit is het uitgelezen moment om familieleden, vrienden en kennissen uit te nodigen voor een bezoekje aan
de vaste collectie en de tijdelijke tentoonstelling Delvaux, uitnodiging tot een verhaal.
Cultureel ambassadeur Walter Vilain, veelzijdig beeldend kunstenaar, componist, leerling en vriend van
Delvaux geeft om 14 u. een unieke rondleiding in het museum met als rode draad zijn persoonlijke band
met Delvaux (vooraf inschrijven: 058 52 12 29).
Wie zijn artistieke talenten wil bovenhalen, scherpt alvast zijn potlood en komt die dag de mooiste schetsen
maken in het Delvaux Museum. Tekenpapier krijg je ter plaatse. Om 11 en 15 u. begeleidt een leerkracht van
de Westhoekacademie Koksijde een schetsworkshop voor amateurs. Weg dus met de koudwatervrees!
De eerste 120 inwoners krijgen een geschenkje in het museum op afgifte van onderstaande bon
(één per gezin).

120 jaar Paul Delvaux
BON VOOR EEN GRATIS GESCHENKJE
op zaterdag 23 september 2017 in het Paul Delvaux Museum

(één bon per gezin, enkel voor Koksijdenaars en tweede residenten)

Naam: ..........................................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................................................

Beauvarletkoor start nu ook
nieuw Kinderkoor Beau-re-mi
In september 2013 startte het Beauvarletkoor Koksijde met het Jongerenkoor Jokobeau. Thans wordt weer
een telg boven de doopvont gehouden: het kinderkoor Beau-re-mi! Een eerste open repetitie vindt plaats
op vrijdag 8 september van 18 tot 19 u. in het centrum Noordduinen in Koksijde-Dorp.
Het nieuwe kinderkoor Beau-re-mi richt zich tot jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar (3de tot 6de leerjaar). Er is
elke vrijdag repetitie van 18 tot 19 u. Dan worden nieuwe liedjes gezongen en wordt geleerd je stem goed te
gebruiken. Ook wordt al eens een canon of een lied in twee stemmen geprobeerd. Maar het belangrijkste is
het plezier van samen zingen.
Soms is er ook een andere activiteit om elkaar nog beter te leren kennen. Op het einde van het jaar volgt
zelfs een eigen concert voor familie en vrienden.
Vind je zingen zalig, sta je graag op een podium en
nog het liefst met anderen? Kom dan meezingen op
de open repetitie.
Jokobeau
Het jongerenkoor Jokobeau bouwt inmiddels
verder aan zijn naam en faam. Jokobeau is er voor
zingende jongeren tussen 12 en 21 jaar. Het koor
zingt twee- of driestemmig en brengt pop, musicalhits,
filmmuziek, folk, enz. Veel aandacht gaat naar een
goede zangtechniek, een mooie koorklank en een
overtuigende performance. Soms wordt gerepeteerd
in functie van een concert. Er zijn ook andere
groepsactiviteiten, o.m. elk jaar een koorweekend.
Open repetitie op vrijdag 8 september van 20 tot
21.30 u.

Liedjesvoorstelling "Kwijt" in de bib
Koen Dewulf en Robbe Malschaert brengen op maandag 25 september om 14.30 u.
in de bib de liedjesvoorstelling Kwijt, over dementie. Het programma houdt het midden
tussen comedy, cabaret en theater. Een humoristische insteek wordt afgewisseld
met gedichten en met gitaar begeleide liedjes, speciaal voor deze voorstelling
gecomponeerd. Kwijt is herkenbaar en brengt dementie op een fijne manier onder de
aandacht. Een aanrader voor mantelzorgers, verpleegkundigen, senioren en anderen die
met dementie geconfronteerd worden. Toegang 3 euro, koffie inbegrepen. Inschrijven aan
de balie van de bib of via postbus_bibactiviteiten@koksijde.be. Beperkt aantal plaatsen.

Expo Paul Delvaux 120 jaar,
een verhaal in de bibliotheek
120 jaar geleden werd Paul Delvaux geboren. De bib wil ‘s werelds bekendste 20steeeuwse, poëtisch-realistische schilder belichten in een thematentoonstelling. De
Stichting Paul Delvaux stelde voor deze gelegenheid, posters, boeken, foto’s en
objecten van de kunstenaar ter beschikking van de bib. Ze bieden een unieke kijk op
zijn leven en werk. De expo loopt van 23 september tot 7 oktober.

Start je moestuin met Wim Lybaert
Na het proeven van de overheerlijke soep van eigen kweek op de
verwendag (meer info in Tij-dingen oktober), komt Wim Lybaert op
donderdag 19 oktober om 19 u. alles vertellen over de moestuin. Deze
sympathieke moestuinman is bekend van tv-reeksen als De moestuin
volgens Wim, De Vierkante Eter (in 1000 Zonnen) en Het Goeie Leven.
Ook zijn boeken Mijn moestuin en Het goeie leven zijn echte toppers.
Met zijn aanstekelijk enthousiasme leert Wim je de edele kunst van het
planten en oogsten van groenten en kruiden. Aan de hand van filmpjes
en foto’s leer je stap voor stap een eigen moestuin maken. Onderweg
geeft Wim je zijn favoriete seizoensgerechten mee. Inschrijven vanaf
4 september aan de balie in de bib (leden 5 euro, niet-leden 8 euro).

Vers bloed
in de literatuur
In september maak je in de bib kennis met een
nieuwe generatie auteurs! Allemaal jonger dan 40
én veel vrouwen. In Vlaanderen kan je natuurlijk
niet langs Lize Spit, die met haar debuut Het smelt
verantwoordelijk is voor de grootste literaire hype van
de laatste jaren. Maar ook Ann de Craemer met De
seingever, Lara Taveirne met De kinderen van Calais
en artistieke duizendpoot Ish Ait Hamou met Cécile
zorgden voor een frisse wind in het literaire landschap.
Ook in het buitenland is een nieuwe generatie
schrijvers opgestaan. Zo won de Nederlander Joost
de Vries al op 31-jarige leeftijd de Gouden Boekenuil
voor het weergaloze De republiek, een roman over
een zoektocht, een verliefdheid én over Adolf Hitler.
De Nieuw-Zeelandse Eleanor Catton werd op haar
beurt dan weer de jongste winnares ooit van de Man
Booker Prize toen ze de prijs op amper 28-jarige leeftijd
in ontvangst mocht nemen voor Al wat schittert. Nog
meer jonge auteurs zoals Niña Weijers, Karen Russell,
Dinaw Mengestu en David Pefko staan in september
centraal in de bib!

Cursussen in de bib
* Digitale fotografie voor reflex- en
systeemcamera’s – Op dinsdag 3, 10 en 17
oktober van 13.30 tot 16 u. Prijs: 15 euro
* iPad voor absolute beginners – Maak je
toestel gebruiksklaar. Donderdag 12 oktober
van 18 u. tot 19 u. Prijs 5 euro. Volg daarna de
cursus basis iPad (zie verder).
* Introductie in Linux - Maak kennis met
het alternatieve besturingssysteem Linux
(installatie en software). Zaterdag 14 oktober
van 10 tot 12 u. Prijs 5 euro.
* Basis iPad’ - Dagelijks gebruik. Op maandag
16 en dinsdag 17 oktober van 9.30 tot 12 u.
Prijs 10 euro.
* Inschrijven – Voor al de cursussen geldt
inschrijven vanaf dinsdag 5 september aan de
balie van de bib. Je moet lid zijn om te kunnen
inschrijven, breng dus je identiteitskaart mee.
Betalen met de automaat (geen biljetten
hoger dan 20 euro). Info over komende
cursussen in de bib op www.bibliotheek.
koksijde.be.

Workshop grafiek voor kinderen
De bib en de Westhoekacademie organiseren elke woensdagnamiddag van september (6 en 20 sept. voor
1ste tot 3de lj. / 13 en 27 sept. voor 4de tot 6de lj.) een gratis workshop grafiek voor kinderen tussen 6 en 12 jaar,
telkens van 14 tot 16 u. De kinderen maken telkens kennis met een andere druktechniek die altijd weer een
verrassend kunstwerk oplevert. Het thema is telkens geïnspireerd door het werk van Paul Delvaux. Zend een
mail naar westhoekhoekacademie@koksijde.be om in te schrijven (max. tien kinderen per sessie).

Kaftnamiddag met illustrator Bert Dombrecht
Kom op zaterdag 2 september van 14.30 tot 16.30 u. je boeken kaften in de bib. Je krijgt gratis één vel
kaftpapier met leuke print. Ook kan je één boek laten illustreren door Bert Dombrecht, zo heb je een
gepersonaliseerd boek dat zal opvallen. Wil je de boeken kaften met je eigen kaftpapier? Dat kan, de bib
voorziet schaar en plakband. Als het kaften nog niet goed lukt kan je hulp vragen.

Enquête CultuurContentement!
Het Forum voor Amateurkunsten (FOV, OKO, OCE, VVBAD en VVC) werkte
samen met professor Ignace Glorieux (VUB) aan een burgerbevraging
rond lokale cultuurtevredenheid. Met de gemeenteverkiezingen van 2018 in
zicht vestigt dit forum de aandacht op het lokale cultuurbeleid. Wat zijn de
verwachtingen en appreciatie rond ondersteuning van inwoners over heel
Vlaanderen en Brussel? Wat vinden zij belangrijk als het gaat om cultuur?
Hoe waarderen ze de inzet van hun gemeente?
De initiatiefnemers finaliseerden in mei een pittige set vragen. De enquête (titel: CultuurContentement),
loopt nog tot oktober 2017. Wie wil meedoen vindt de vragenlijst op CultuurContentement.be.

El Fuerte behaalt goud op World Music Contest
Het show- en drumkorps El Fuerte heeft op 15 juli een ongelooflijke prestatie neergezet op de 18de World
Music Contest in het Nederlandse Kerkrade. El Fuerte behaalde de enorm hoge score van 85,90% en won
daarmee goud op dit wereldkampioenschap. Na de Europese en nationale titel in 2016 mocht El Fuerte
thans dus de gouden medaille op wereldniveau naar Koksijde brengen.
Bezieler Jurrie Delporte mag terecht fier zijn op deze uitzonderlijke prestatie: “Volgens mij was dit het beste
optreden ooit door onze lieden gespeeld: perfect tempo, perfecte dynamiek, perfecte uitstraling. Van de
120 deelnemende groepen waren er slechts drie Belgische korpsen geselecteerd: twee Limburgse en
El Fuerte uit Koksijde. We rekenden op brons, hoopten op zilver maar droomden over goud. Onze droom
kwam uit, na twee jaar repeteren en zweten.”
In totaal waren tijdens de wedstrijden in het Parkstad Limburg Stadion 16 landen vertegenwoordigd,
verdeeld over de First- en World Division.
De vier pijlers van El Fuerte, nl. discipline, slagwerk, leute en vriendschap, hebben tot dit prachtig resultaat
geleid.

Abdijmuseum verwerft Idesbaldreliek!
Op een recente veiling in Brugge verwierf het Abdijmuseum een lot van drie reliekhouders, waaronder
een Idesbaldreliek. Voor het Abdijmuseum een dubbelslag: niet alleen is het een 'authentieke reliek'
van de derde abt van Ten Duinen, bovendien is de reliekhouder een typevariant die nog ontbrak in de
zilvercollectie. De reliek is al meteen te zien in tentoonstelling Idesbald Leeft! die nog loopt tot
10 september.
Op de veiling werden stukken uit het Brugse klooster van de broeders
Xaverianen aangeboden. Voor de relieken was er veel belangstelling, ook
vanuit Oost-Europa. Sommige haalden erg hoge prijzen. Koksijde verwierf
drie reliekhouders: twee 18de-eeuwse kusreliekhouders met relieken van
Idesbald (wat gebeente) en de H. Maagd (stof), en een kruisje met een
reliek van Gerardus. De reliekhouders zijn ovalen doosjes met verzilverde
rand, versierd met engeltjes. In de zilvercollectie in het Abdijmuseum
zitten al diverse ovalen kusreliekhouders. Het handvat achteraan maakt
dat de priester de reliek aan de gelovigen kan aanbieden voor een
kus. De reliekhouder bevat daarom ter bescherming een kijkglas. Beide
reliekhouders hebben in het handvat achteraan een blokje, dat over
een statief geschoven kan worden. Dat hadden de kusreliekhouders in
het museum niet. Zoals het hoort, draagt de Idesbaldreliek een officieel
relieknummer van het bisdom Brugge en een zegel. We herkennen het wapen van monseigneur Faict, de
bisschop die de zaligverklaring in gang zette en stierf in januari 1894, kort vóór Rome officieel zijn fiat gaf. De
tekst op de voorkant van het reliekoog heeft het niettemin al over de zalige Idesbald. De reliek is ongetwijfeld
weggenomen bij de opening van de kist in de Potterie in 1889: het was al bekend dat er toen relieken
aan o.m. de bisschop bezorgd werden. De reliek is meteen toegevoegd aan de lopende tentoonstelling
Idesbald leeft!. Daarin illustreren zes scènes in Playmobil het leven en de devotie van Idesbald, die net
850 jaar geleden stierf.

Archeologische stukken uit Koksijde
enthousiast onthaald op expo in Bonn
In Bonn loopt nog tot 28 januari de overzichtsexpo Die Zisterzienser –
Das Europa der Klöster in het LVR Landesmuseum. Een delegatie van
het abdijmuseum ging een kijkje nemen op de opening, want enkele
stukken uit ons museum liggen er te pronken, tussen meer dan 200 andere
topstukken uit cisterciënzerabdijen uit heel Europa. Eén van die topstukken
is een unieke Madonna van het klooster van Eberbach. Het beeldje is beter
bekend als Belle Allemande in het Louvre, waar het bewaard wordt.
De stukken uit de collectie van Ten Duinen werden met grote ogen onthaald
door zowel het museumteam ter plaatse als het publiek dat op de opening
aanwezig was. Op die manier ligt nu een stukje Koksijdse geschiedenis in
een Duits toonaangevend museum!
Een mooie kraagsteen uit de collectie van Ten Duinen, in de vorm van een greenman,
te kijk in het LVR-Landesmuseum in Bonn.

Virtual Reality: hier komt de Duinenabdij…
Het abdijmuseum zet momenteel grote stappen om
de bezoekers in de kerstvakantie een virtual reality
beleving te presenteren. Het script is bijna af. Nu sleutelen
computerspecialisten aan virtuele beelden van de abdij. Dat
is geen sinecure, maar met de precieze historische info die het
museumteam voorziet, zal die er heel waarachtig uitzien. Noteer
alvast in je agenda de middeleeuwse abdij van Koksijde in de
kerstvakantie te bezoeken!
Andere virtual reality toepassingen worden volop getest, o.m. in Historium,
Brugge.

Daguitstap Haringfeesten en
musea Etaples en Boulogne
De vzw Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum organiseert twee activiteiten
in het teken van de haringvisserij: een voordracht op vrijdag 6 oktober en een
daguitstap naar de haringfeesten van Etaples op zondag 12 november.
Voordracht haringvisserij in het verleden en aas steken (vr 6 okt.)
Deze voordracht vindt plaats op vrijdag 6 oktober om 19.30 u. in het
Erfgoedhuis in Oostduinkerke. Een diareportage toont hoe men vroeger
op haring viste en hoe de vangst werd verwerkt. Het tweede thema, ook
geïllustreerd met dia’s, is het steken van aas op het strand. Uitleg wordt
gegeven over de gebruikte spades. Dan is er ook nog een reportage over
de “delivery”(verdeling van aas) in Engeland. Het culinaire aspect van de
avond is het proeven van twee vissoepen.
De voordracht geldt eigenlijk als voorbereiding voor de…
Daguitstap met bus naar de haringfeesten in Etaple (zo 12 nov.)
Het programma vermeldt o.a.:
- 9.30 u., aankomst in Etaples (een 20-tal km ten zuiden van Boulogne)
- in de voormiddag bezoek aan diverse maritieme musea en de scheepswerf (in werking),
- over de middag mogelijkheid om haring bereid op diverse manieren te proeven en te eten (niet
inbegrepen in de prijs); aan de kaai kan je ook verse vis kopen (frigobox meebrengen).
- om 14 u. vertrek naar Boulogne, aankomst ca. 15 u. en bezoek met Vlaamse gids aan het vernieuwd
Nausicaa-museum tot 17.30 u., daarna terugreis
* Opstapplaats: NAVIGO in Oostduinkerke-Dorp (Vrijheidstraat, 8 u.)
Prijs 35 euro pp voor leden en partner (bus en musea), 40 euro voor niet-leden, te storten op rek. nr.
BE 9730 2900 9195 met vermelding Dagtrip Etaples. Inschrijven tot 6 november.

Cursus netten breien
Het visserijmuseum organiseert van 7 september tot
26 oktober een achtdelige cursus netten breien voor
volwassenen (vanaf 16 jaar). Uiterst geschikt voor
strandvissers of voor wie dat in de toekomst wil worden. Na
deze opleiding ben je niet alleen in staat om herstellingen
aan je netten uit te voeren, maar ook om zelf een volledig
net te breien.
De cursus loopt op acht donderdagen (19-21 u.): 7, 14,
21 en 28 september en 5, 12, 19 en 26 oktober. De prijs
bedraagt 60 euro. Inschrijven via info@navigomuseum.be of
058 51 24 68. Beperkt aantal plaatsen.

Tekensessies op zondag
Wie graag artistiek bezig is, kan op zondagnamiddag de
tekenkunst aanleren in het visserijmuseum. De leraar leert
zijn discipelen op verschillende manieren en plaatsen kijken,
van levende vissen tot kleine geluksbrengers, van levensgrote
schilderijen tot prentkaarten. De tekensessies
(3 euro per sessie) vinden plaats op zondagen 24 september
en 1, 8, 15 en 22 oktober, telkens van 14.30 tot 16.30 u. Eigen
tekenmateriaal meebrengen. Inschrijven via
info@navigomuseum.be of 058 51 24 68.

Eerstesteenlegging voor politiehuis
Op 28 juni vond de symbolische eerstesteenlegging plaats van het nieuwe politiehuis van PZ Westkust
in de Ter Duinenlaan. Een grootschalig project van 8.000 m2 dat drie grote delen telt: een ruimte voor
de burger, een ruimte voor de arrestant en een ruimte voor de politie. Strabag startte de bouw op
1 september 2016, streefdatum voor voltooiing is najaar 2018.
Bij de politiezone Westkust werken 198
personeelsleden, waarvan het grootste
deel op het hoofdcommissariaat in
Koksijde. Het huidige commissariaat in
de Zeelaan in Koksijde voldoet niet aan
de huidige wetgeving waardoor een
nieuw eigentijds commissariaat zich
opdrong. De huidige politiekantoren
in De Panne en Nieuwpoort blijven
bestaan, maar zullen in de toekomst ook
vernieuwd worden.
De Architectengroep Achtergael staat in
samenwerking met Technum (stabiliteit
en technieken) in voor het ontwerp van
het nieuwe politiehuis. De grond waarop
gebouwd wordt, is eigendom van de
gemeente . De politie Westkust kreeg die
in erfpacht voor 99 jaar. Er is gekozen
voor een modern en functioneel
Gouverneur Carl Decaluwé, voorzitter/burgemeester Marc Vanden
gebouw van vijf niveaus waarvan twee
Bussche van PZ Westkust en gemeente Koksijde, korpschef Nicholas
ondergronds.
Paelinck, ere-burgemeester Robert Butstraen van De Panne,
De ondergrondse verdiepingen
burgemeester Geert Vanden Broucke van Nieuwpoort en West-Vlaams
vormen een discrete toegang tot het
procureur des konings Jean-Marie Cool metsten in aanwezigheid van
arrestantencomplex met acht individuele de andere prominenten de eerste steen. Burgemeester Ann Vanheste
cellen, twee cellen voor minderjarigen
van De Panne was verontschuldigd.
en een collectieve cel. Ook leveranciers
zullen via de ondergrondse verdieping laad-en los mogelijkheden vinden.
Een aantal andere nieuwigheden zijn de mogelijkheid tot videoconferenties (bv. met de collega’s uit De
Panne en Nieuwpoort, Brussel, …), een crisisroom met mogelijkheid tot live beelden van collega’s op locatie.
Er is ook aan het milieu gedacht. Er worden zonnepanelen geplaatst en er komt een ondergrondse parking
voor de dienstvoertuigen met laadpunten voor elektrisch rijden in de toekomst. Het gebouw zal ook perfect
toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Steun voor mantelzorgers
van persoon met dementie
Woonzorgcentrum Dunecluze biedt ondersteuning aan mantelzorgers die zorgen voor een persoon met
dementie. Veel mensen met dementie wonen thuis. Ze krijgen vaak hulp van een mantelzorger: partner,
zoon, dochter of een ander familielid, maar net zo goed een buur of vriend(in).
Om deze zorg vol te houden, helpt het om:
- meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee omgaan en mogelijke ondersteuning
- beter te kunnen omgaan met eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting
- mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen
In de tien bijeenkomsten van Dementie en nu worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven en
is er ruimte voor reflectie met deelgenoten over de behandelde onderwerpen. De bijeenkomsten worden
gegeven voor een vaste groep van 8 à 15 mantelzorgers van een persoon met (jong)dementie.
De sessies vinden plaats vanaf donderdag 7 september (tweewekelijks van 13.30 tot 16.30 u.) in WZC
Dunecluze, Ter Duinenlaan 35 in Koksijde.
Coaches zijn Els Janssoone (ergotherapeut en referentiepersoon dementie in Dunecluze) en Ine De Deken
(klinisch psycholoog en coördinator Ethiek en Dementie in WZC Sint-Anna in Bulskamp).
Prijs: 80 euro (10 sessies en een exemplaar van Dementie en nu voor mantelzorgers)
Info en vragen: dementie@dunecluze.be, 058 53 39 00 / ine.dedeken@gvo.be, 058 28 08 90.

Openbare werken: stand van zaken
Nieuwstraat, Conterdijk
en Hazebeekstraat

momenten na. De VME wordt daar vooraf op de
hoogte van gebracht.

Op16 augustus begonnen de werken voor de
herinrichting van de Nieuwstraat tussen het kruispunt
met de Toekomstlaan en de bebouwde kom in
Wulpen. Er zal een dubbelrichtingsfietspad in beton
aangelegd worden, volgens planning in de eerste
week van september. De rijweg wordt aansluitend
vernieuwd met asfalt als het weer het toelaat.
Tijdens de opstart van de werken is de Nieuwstraat
in het betrokken deel overdag volledig afgesloten
en enkel ’s avonds toegankelijk. De toegang naar de
woningen in de Hazebeestraat is tijdelijk voorzien via
het sportpark. De woningen in de Nieuwstraat zijn
enkel toegankelijk via de Conterdijk.

Zeedijk tussen Grardplein
en Ster der Zee
Aannemer Seru begint op 2 oktober aan de kant van
het Grardplein met de heraanleg van de wandeldijk
op de Zeedijk tussen het Grardplein en Ster der Zee.
Afhankelijk van het weer zal het project tegen de
paasvakantie ’18 afgewerkt zijn.
De vernieuwing van de wandeldijk omvat kleiklinkers
met zeedijkgroen in bloembakken met geïntegreerde
zitbanken. Tegelijk worden de verlichtingspalen
herschilderd.
In een ander lot wordt ook het deel wandeldijk
tussen Ster der Zee en de Jordaenstraat vernieuwd.
Tijdens de werken zal de wandeldijk uiteraard niet
toegankelijk zijn. Omwille van de veiligheid zal de
rijweg overdag, als de aannemer aan het werk is,
ook niet toegankelijk zijn voor voertuigen en fietsers.
Voetgangers kunnen wel altijd gebruik maken van
het voetpad tegenaan de gebouwen.

Voor alle werken
Europaplein en Zeedijk aldaar
Aannemer De Brabandere start op maandag 4
september de heraanleg van het Europaplein.
Vanaf 11 september zal de bovengrondse parking
niet meer toegankelijk zijn. Ook vanaf dan zullen de
aanpalende gebouwen nog enkel toegankelijk zijn
voor voetgangers.
Afhankelijk van het weer zullen de grote werken tegen
eind ‘17–begin ‘18 afgerond zijn en is het plein weer
toegankelijk. Daarna volgt nog de afwerking, maar
dat zal minder hinder meebrengen.
Tegelijk met de heraanleg van het plein, zal de VME
van de ondergrondse garages de dakdichting
vernieuwen. Die ondergrondse garages blijven tijdens
de werken maximaal toegankelijk, op enkele korte

* Openbare werken zijn het ideale moment
om nutsaansluitingen (water, elektriciteit, gas,
data….) aan te leggen/ te vernieuwen/ uit te
breiden. Hiervoor dien je zelf de betreffende
nutsmaatschappij te contacteren.
* Info over plannen en vooruitgang op www.
koksijde.be (kies mobiliteit en wegenwerken >
wegenwerken).
* Je kan ook inschrijven op de nieuwsbrief van het
betreffende werk. Een mail houdt je dan altijd op de
hoogte van belangrijk nieuws ter zake.
* Handelaars die door de werken economische
hinder lijden, kunnen eventueel compensatie
genieten via de hinderpremie en sluitingspremie
van de Vlaamse Overheid.
* Vragen: balie Openbare Werken van de dienst
Technisch Bureau (2de verdieping gemeentehuis),
058 53 34 35, wegenwerken@koksijde.be

Gezocht: Oude fietsen!
Voor een nieuw schoolproject is de jeugddienst op zoek
naar oude fietsen. Geen nood als de fiets platte banden
heeft, of als het licht of de remmen het niet meer doen.
Zolang de noodzakelijke elementen aanwezig zijn, is dit
voor de jeugddienst voldoende.
Heb je een oude fiets die in de weg staat of die je niet
meer nodig hebt? Breng het vehikel naar de gemeentelijke
werkplaats (“den depot”) in de Hovenierstraat in KoksijdeDorp.

Zaterdag 16 september

Dag van de mobiliteit
In het kader van de Week van de Mobiliteit (16-22 september) organiseert onze gemeente voor de tweede
keer de Dag van de Mobiliteit: op zaterdag 16 september van 11 tot 18 u. bij het gemeentehuis. Vele
(gratis) activiteiten over verkeersveiligheid en mobiliteit komen aan bod.
* Verkeersparcours - Kinderen oefenen op een
verkeersomloop op hun maat. Na afloop een verrassing.
* Tuimelwagen – Ga in deze wagen zitten en ervaar het
belang je gordel om te gespen.
* Fietsgraveren - Geef dieven geen kans: laat aan deze
stand je fiets graveren.
* Dronkenmansbril - Kijk met de bril als iemand met een glas
op. Probeer een klein parcours af te leggen.
* Uitleg dodehoek - Met een vrachtwagen en een virtual
reality-bril leer je meer over de dodehoek.
* Elektrisch fietsen - Test zelf een elektrische fiets uit. Een
deskundig geeft een woordje uitleg.
* Sappentrapper en sapjesfiets - Met deze mobiele
sappenbar trap je zelf je eigen smoothie bij elkaar.
* Spinning – Neem gratis deel aan een spinningsessie.
nschrijven: www.koksijde.be/dagvandemobiliteit.
* Rijsimulator - Neem plaats in de rijsimulator en ervaar het effect van alcohol en drugs.
* Infostanden – Enkele verkeersactoren bemannen een standje met info: De Lijn, Eandis…
* Niet te missen - Bij deelname aan 5 workshops, krijg je een leuk en nuttig gadget.
Info: griet.maenhout@koksijde.be, 058 53 30 84, www.koksijde.be/dagvandemobiliteit

Verkeersquiz voor senioren
De seniorenadviesraad organiseert op maandag 18 september van 13.30 tot 17 u. in zaal De Brug van het
Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 32, Koksijde) een verkeersquiz voor senioren.
De wegcode evolueert constant. Elk jaar komen er nieuwe geboden en
verboden bij. Wat mag (niet) op de openbare weg? Hoe zit het nu ook
alweer met de voorrang? Hoe snel mag ik rijden in de bebouwde kom?
Op veel dergelijke vragen geven deskundigen een antwoord. In de
interactieve quiz komen heel wat verkeerssituaties aan bod. Mogelijkheid tot
vraagstellen.
Deelname 2 euro (koffie in), i.s.m. het gemeentebestuur. Inschrijven is nodig
(beperkt aantal plaatsen).
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be.

Koffienamiddag
voor senioren uit Sint-Idesbald
Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis organiseert weer
koffienamiddagen in de kernen van Koksijde. Het zijn telkens
gezellige namiddagen om buren te keren kennen.
Start op vrijdag 15 sept. (14-16 u.) in ’t Oud Klooster, Strandlaan 239
(naast de kerk).
In oktober en november zijn er ook dergelijke namiddagen in KoksijdeDorp en -Bad en in Oostduinkerke-Dorp en -Bad. De data verschijnen
in Tij-dingen oktober.
Toegang 2 euro (koffie en taart inbegrepen). Inschrijven bij
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of bel 058 53 43 19.

met de steun van

Veertiendaagse van de Veiligheid van 9 tot 23 sept.

Campagne voor rookmelders!
De hulpverleningszone westhoek werkt actief mee aan de Veertiendaagse van de Veiligheid van 9 tot 23
september. Dit is een campagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Brandpreventie. De
slogan van dit jaar is Elke minuut telt!. Hierbij is er aandacht voor voldoende rookmelders en een goed
voorbereid vluchtplan om bij brand de woning ongedeerd te verlaten.
Tijdens de Veertiendaagse van
de Veiligheid (vanaf 9 sept.)
worden rookmelders verkocht
(16 euro) aan de infobalie in
het gemeentehuis.
De West-Vlaamse
hulpverleningszones (Zone
Westhoek, Fluvia, Midwest, en
Zone 1) pakken uit met een
campagne om het belang van
goedwerkende rookmelders te
promoten.
Belangrijke regel: vertrouw
niet blindelings op je hond als
“waker”… Want Max ruikt het niet altijd… Het is een
sprookje waar jammer genoeg nog te veel mensen
in geloven.
Vorig jaar werd bij 1.300 gezinnen gepolst naar
de aanwezigheid van rookmelders in hun woning.
De resultaten zijn frappant. Maar liefst 54% van de
ondervraagden heeft geen rookmelder hangen:
bij de eigenaars is dat 54%, bij de huurders 38%.
Terwijl de aanwezigheid van rookdetectie in
huurwoningen verplicht is.
Opvallend hierbij is dat vooral 60-plussers geen
rookmelders in huis hebben (60-70-jarigen 55% /
80-plussers 74%). Bij de 20- tot 50-jarigen klokken
gaat het om 44%.
Een rookmelder alarmeert je steevast bij brand.
Rookmelders zijn trouwens ook verplicht in huur-,
nieuwbouw- en gerenoveerde woningen. Vanaf
2020 is één rookmelder per woning verplicht.
Een goede rookmelder…
- beschikt over de labels CE en EN14604;
- heeft een ingebouwde batterij met een

levensduur van tien jaar;
- beschikt over een testknop en luid alarm;
- is o.a. te koop in de betere elektro- en doe-het-zelfzaken.
Onderhoud
- test elke maand de rookmelder via de testknop;
- stof(zuig) het toestel maandelijks.
Waar plaatsen
- op elke verdieping van je woning
- aan het plafond op min. 30 cm van de hoek/
muur
- in de slaapkamers, de inkomhal, bovenaan de
traphal, op de overloop, in de nabijheid van de
keuken, de woonruimtes en de wasruimte.
Om te vermijden dat de rookmelders vals alarm
slaan, plaats je ze beter niet in de keuken (kookdampen), garage (rook van startende motor) of de
badkamer (waterdamp). Dichtbij hiervoor opgelijste
ruimtes is wel een goede plaats om detectoren op
te hangen. Een rookmelder ophangen naast een
open venster of verluchtingsopening is ook geen
goede plaats.

Ontmoetingsnamiddag voor senioren:

Brigitte Balfoort over etiquette
Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis presenteert op vrijdag 6
oktober (14-17 u.) in de Kerkepannezaal (Strandl. 128, Sint-Idesbald) De
goede-manieren-show van/door Brigitte Balfoort.
Journaliste, royaltywatcher en etiquetteconsultant Brigitte Balfoort maakt
de mensen wegwijs in de wereld van de goede manieren. Met veel humor
en interactie worden de lessen wellevendheid uit onze jeugdjaren op een
luchthartige manier in hedendaagse etiquetteregels omgezet. Brigittes Goede
manierenshow is over hoe het vandaag hoort en niet hoort. Toegang 3
euro (koffie en gebak inbegrepen). Inschrijven bij projectcoördinator katrien.
debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 058 53 43 19.

10-daags programma voor
geestelijke gezondheid
Begin oktober is er naar jaarlijkse gewoonte een tijdlang
veel aandacht voor geestelijk welzijn. De actie duurde
vroeger een week maar is nu een 10-daagse (van 1 tot 10
oktober), met steun van de provincie West-Vlaanderen. Onze
gemeentelijke werkgroep Geestelijke Gezondheid neemt ook
enkele gepaste initiatieven voor het ruime publiek.
1. Op dinsdag 19 september trekt CC Casino zijn
toneelseizoen op gang met het stuk Wij Varkenland, een
monoloog over wel en wee van een landbouwersregio zoals
de Westhoek. Verschillende gemeentediensten werken daarvoor samen onder impuls van de bevoegde
schepen Rita Gantois. (Zie artikel onderaan)
2. Op dinsdag 3 oktober verzorgen Jan Leye en Stefaan Demoen om 19.30 u. in de bibliotheek een
lezing/debat De Westhoek: een leefbare omgeving. Beiden zijn beroepshalve actief in de geestelijke
gezondheidszorg en dus goed op de hoogte van zelfdoding in de regio.
3. Op woensdag 4 oktober presenteert c.c. CasinoKoksijde de film Manchester by the sea.
4. De bakkers verspreiden broodzakken met het programma van de tiendaagse in Koksijde op gedrukt.
5. De Westhoekacademie werkt een themagericht kunstproject uit met tentoonstelling in het gemeentehuis.
6. Vrijwilligers zullen op diverse plaatsen (o.a. op de vrijdagmarkt, ook via de media) sensibiliserende info
verspreiden. De bib voorziet een boekenstand over de problematiek.
De succesvolle infokaart die vooraf jaar via Tij-dingen huis aan huis bedeeld werd en op publieke
plaatsen ter beschikking lag, is geactualiseerd met nieuwe adressen en infonummers. Binnenkort
beschikbaar.

In c.c. CasinoKoksijde op 19 september

Wij, Varkenland. Een ode aan de boeren
In het kader van de tiendaagse Geestelijke Gezondheid
presenteert c.c. CasinoKoksijde op dinsdag 19 september
om 20 u. in de theaterzaal de voorstelling Wij, varkenland,
een ode aan de boeren. Dat is een theatermonoloog van
de Stichting Nieuwe Helden & De Wert, geschreven en
gespeeld door Lucas De Man.
Na 12 jaar rondtrekken in de wereld keert Stijn terug naar
zijn geboortestreek. Zijn ouders waren varkensboeren, zijn
broer Jan heeft de boerderij overgenomen, hijzelf wou liever
ridder zijn. Stijn wordt ook, volgens de familietraditie, boer.
Hij wil klein beginnen maar moet uitbreiden en uitbreiden,
megastallen bouwen, duizenden varkens houden. Door
de strenge regelgeving kan hij met moeite nog het hoofd
boven water houden…
Met ogenschijnlijke kleine opmerkingen legt acteur en
maker Lucas De Man de vinger op de kwetsbare positie
van een varkensboer en de veerkracht van de boerenziel.
Lucas ging op stage bij verschillende varkensboeren en
interviewde graanhandelaars, bankiers, Boerenbondleden
en veeartsen. Met deze bagage schreef hij deze actuele
solo met het varken als metafoor voor onze huidige
veranderende wereld en de zoektocht naar zijn rol daarin.
Lucas wordt in het stuk begeleid door Johan Dehollander.
Praat na de voorstelling nog na in het praatcafé met
proevertjes van te boere.
C.c. CasinoKoksijde brengt deze productie i.s.m. met Zot van
(‘t) Boeren (www.zotvantboeren.be) en de gemeentelijke
werkgroep Geestelijke Gezondheid.
Toegang 10 euro, <26 j. 8 euro, info & tickets: www.casinokoksijde.be - 058 53 29 99

Huisartsenwacht IJzerstreek/Westkust
verhuist naar Iepersesteenweg in Veurne
Op 2 september verhuist de huisartsenwachtpost naar de site
van AZ West aan de Iepersesteenweg in Veurne, rechtover het
ziekenhuis (vroegere garage Peperstraete). Deze nieuwe plaats
voldoet perfect aan de eisen van de overheid. De nieuwe
wachtpost is meer strategisch gelegen met korte aanrijtijden
en goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer wat niet
onbelangrijk is met de vele toeristen aan de Westkust.
* Uitrusting - Naast een mooi onthaal en ruime wachtzaal
beschikt de post over twee optimaal ingerichte dokterskabinetten. Er is ook nog een derde kabinet. De inslapende
arts en chauffeur beschikken elk over een slaapkamer met
badkamer.
* Regio - Inwoners van Alveringem, Lo-Reninge, Veurne, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort kunnen dus
vanaf 2 september tijdens het weekend en op feestdagen terecht op de nieuwe locatie.
* Weekend en feestdagen - De wachtpost is geopend van zaterdagmorgen 8 u. tot maandagmorgen 8 u.
en op feestdagen van 8 u. ’s morgens tot 8 u. de dag die volgt. Er is steeds een huisarts aanwezig.
* Voor dringende, niet levensbedreigende problemen - De Huisartsenwachtpost dient voor alle
medische problemen die niet kunnen wachten. Na de consultatie krijgt je eigen huisarts een verslag.
Voor de meeste dringende, niet levensbedreigende problemen kan je er terecht. Indien nodig word je
doorverwezen naar de spoeddienst van het ziekenhuis.
* Tarieven - In de Huisartsenwachtpost worden de officiële tarieven toegepast. Breng je identiteitskaart
en een kleefbriefje van de mutualiteit mee. Er wordt de mogelijkheid geboden om via bancontact te
betalen..
* Zonder afspraak - Kom indien mogelijk zelf naar de huisartsenwachtpost. Daar kan de huisarts de patiënt
sneller en in betere omstandigheden onderzoeken. Je kan langskomen zonder afspraak.
* Huisbezoek - Als de patiënt zich niet kan verplaatsen, kan via het centraal nummer 1733 een huisbezoek
aangevraagd worden. Hou je postcode bij de hand als je 1733 belt.
* Weekdagen - Het 1733-nummer moet ook gebeld worden tijdens de officiële huisartsenwacht van
’s avonds 19 u. tot ’s morgens 8 u. Overdag contacteert iedereen zijn eigen huisarts.

Camino viert 20 jaar met
opendeurweekend
De Kledingbank Camino bestaat 20 jaar. Meer dan voldoende
reden om een groot opendeurweekend te houden op zaterdag
30 en zondag 1 oktober in de lokalen van de vereniging,
ontmoetingscentrum Noordduinen, Helvetiastraat 47 in
Koksijde-Dorp.
In juni 1997 wordt het startschot gegeven voor een vzw die
zichzelf een kledingbank noemt en de naam Camino krijgt,
Spaans voor de weg. Twee decennia later is Camino uitgegroeid
tot een bekende organisatie, niet alleen in Koksijde maar ook in
de buurgemeenten. Dat is te danken aan de inzet van meer dan
30 vrijwilligers.
Camino is dus de weg die klanten helpt naar menswaardigheid,
een stap naar ‘beter’, een uitweg uit schijnbaar kleine
problemen door het aanbieden van mooie, recente kledij. Al
twintig jaar kan Camino rekenen op een mooi aanbod van kledij van schenkers uit vooral Koksijde en regio,
maar ook uit Brugge, Gent , Brugge, Brussel… Al die jaren kreeg de vzw ook onvoorwaardelijke steun van het
gemeentebestuur.
De viering van 20 jaar Camino is een ideale gelegenheid voor een opendeur voor iedereen die zijn
steentje heeft bijgedragen aan de groei en bloei van de vzw. Maar ook voor wie Camino nog niet kent en
nieuwsgierig is: op zaterdag 30 september van 14 tot 19 u., op zondag 1 oktober van 10 tot 17 u.

Cursussen voor senioren
Zoals de voorbije jaren organiseert de gemeentelijke seniorenadviesraad vanaf
september weer een reeks cursussen voor senioren, i.s.m. het Centrum voor
Volwassenonderwijs Cervo-Go De Panne.
1. Dagelijks gebruik van de PC-deel 2 (12 weken)
Start op 4 sept. van 8.30 tot 11.30 u. of van 13.30 tot
16.30 u. Locatie: zaal De Brug van het Sociaal Huis
(Ter Duinenlaan). Bijdrage 60 euro (cursusmateriaal
inbegrepen). Inschrijving enkel via info@cervogo.be,
058 41 51 61.
2. Smartphone en tablet android deel 2
(12 weken)
Start op 6 sept. van 8.30 tot 11.30 u. Locatie: zaal
De Brug van het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan).
Bijdrage 60 euro (cursusmateriaal inbegrepen).
Inschrijving enkel via info@cervogo.be, 058 41 51 61.
3. Startcursus iPad en iPhone (12 weken)
Start op 6 sept. van 13.30 tot 16.30 u. Locatie: zaal
De Brug van het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan).
Bijdrage 60 euro (cursusmateriaal inbegrepen).
4. Nederlandse lessen voor anderstaligen
(praatnamiddagen, 16 weken)
De cursus is niet alleen voor anderstaligen, maar
voor iedereen (55+) toegankelijk. De klemtoon ligt
op spreekvaardigheid. Er wordt gewerkt met vier
groepen van verschillend niveau.
a) Willem Elsschotszaal (Casinoplein)
- niveau 4 op maandag van 13.30 tot 15.45 u., start
op 4 september
- niveau 2 op dinsdag van 13.30 tot 15.45 u., start
op 5 september
b) Villa Fiertel (rotonde Van Buggenhoutlaan/Kon.
Prinslaan)
- niveau 3 op donderdag van 13.30 tot 15.45 u.,
start op 7 september
- niveau 1 op vrijdag van 9.30 tot 11.45 u., start op
8 september

Bijdrage 24 euro en 5 euro
cursusmateriaal. Inschrijving
enkel via info@cervogo.be, 058 41 51 61.
5. Tai Chi
Tai Chi bestaat uit vrij eenvoudige, vloeiende
bewegingsoefeningen waarin alle gewrichten en
spieren losgemaakt en bewogen worden. Precies
daarom effectief als valpreventie, goed voor de
bloedsomloop, rustgevend. Leeftijd en fysieke
beperkingen zijn geen probleem. Enthousiaste
lesgever is Marc Suwier, vrijwilliger van het Sociaal
Huis.
* Gevorderden groep 1: vanaf maandag 11 sept.
van 9.30 tot 10.30 u., Bolledroom (sportpark Odk)
* Beginnelingen: vanaf donderdag 14 sept. van
9 tot 10 u., zaal voor vloersporten (Koksijde-Dorp)
* Gevorderden groep 2: vanaf donderdag 14
sept. van 10.30 tot 11.30 u., zaal voor vloersporten
(K-Dorp)
Vooraf inschrijven (Katleen Calcoen) aanbevolen.
Bijdrage 1,5 euro per les. Org. i.s.m. de sportdienst.

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

Foto’s van
Koksijdeverbeeldt.be(10)
In 1954 organiseert burgemeester Jacques Van Buggenhout de
Jubeltentoonstelling. Het is een soort beknopte wereldtentoonstelling
avant la lettre. Bij die gelegenheid werden in het park nabij de
Duinenabdij kleine huisjes gebouwd. Dit "mini-Koksijde" is gedeeltelijk
vele jaren blijven staan.
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

Mantelzorgcafé De Luisterschelp
opent op 2 oktober
Mensen die zorgen voor een zieke partner, familielid, buur
of kennis heten in het jargon mantelzorgers. Zij schenken
hun mantelzorg met een groot hart. Maar ze hebben
soms ook nood om er even tussenuit te zijn en steun te
vinden bij mensen die hen het best begrijpen, met name
andere mantelzorgers. Voor hen organiseert het Sociaal
Huis voortaan één keer per maand het mantelzorgcafé De
Luisterschelp, dat voor de eerste keer opent op maandag
2 oktober van 14 tot 16.30 u. in zaal de Brug van het Sociaal Huis. De koffie en versnaperingen zullen alvast
klaarstaan. Om 15 u. is er de officiële opening met receptie. Alle mantelzorgers en belangstellenden zijn
welkom.
Dit initiatief wordt gesteund door het Sociaal Huis Koksijde en het sociaal innovatiebureau !DROPS. In het
praatcafé komen mantelzorgers samen om ervaringen uit te wisselen, hun verhaal te doen of gewoon even
te ontspannen. Ook thema’s die leven bij mantelzorgers kunnen onder begeleiding van een spreker of een
expert besproken worden.
Info: zorgcoördinator katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 19.

Huisbezoekvrijwilligers gezocht
Het Sociaal Huis (SH) is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die graag bezoeken
aan huis willen afleggen. Er is al een groot, geëngageerd team aan de slag,
maar de vraag naar bezoekjes blijft maar groeien.
Al vele jaren gaan vrijwilligers van het SH op bezoek bij mensen thuis. Een babbel, een korte wandeling, een
luisterend oor… Ze bezorgen veel mensen een fijn moment. Er is een grote vraag en de huidige vrijwilligers
draaien dan ook volop mee. Daarom zijn nieuwe vrijwilligers voor huisbezoeken meer dan welkom.
De bezoekjes zijn op maat. Het SH probeert gelijkgezinden zoveel mogelijk samen te brengen. Je bepaalt
zelf hoeveel mensen je wilt bezoeken en hoe vaak je dit wilt doen. Het Sociaal Huis biedt een duidelijk
vrijwilligersbeleid, persoonlijke begeleiding, vormingen op maat en een passende verzekering. In ruil vraagt
het SH wel een duidelijk engagement en verantwoordelijkheidszin.
Ben je sociaalvoelend en discreet? Kan je goed luisteren en heb je wat tijd? Neem dan contact met
SH-vrijwilligerscoördinator Anne-Sophie De Deckker, vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 30.

Groepswandelingen voor senioren
In juli en augustus organiseerde het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis wekelijks op dinsdag een
groepswandeling voor senioren (2,5 of 5 km) langs het zitbankenwandelpad Zet je mo nere. Wegens het
succes zijn er in september ook wandelingen gepland. Zowel mobiele als minder mobiele mensen zijn
welkom. De volledige route is verhard en om
de 300 m staat een zitbank. Vrijwilligers staan
klaar om mensen met een rolstoel, rollator of
moeizame stappers te helpen.
Data: dinsdagen 5, 12, 19 en 26 september,
telkens om 14.30 u., start aan de ingang van
het Sociaal Huis.
Je komst melden bij katrien.debruyne@
sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 19. Graag
duidelijk vermelden of je hulp wenst van een
vrijwilliger (rolstoel duwen, begeleiden aan
de arm…).
Samen stappen, eenzaamheid schrappen!

Spaar dopjes voor
Vrienden der Blinden
Het opleiden van een blindengeleidehond is een grote investering
voor het opleidingscentrum Vrienden der Blinden. Dankzij verschillende
steunmogelijkheden kan het centrum de blindengeleidehond gratis ter
beschikking stellen van de gebruiker. Ook jij kan je steentje bijdragen!
Verzamel de plastiek doppen van frisdrank, fruitsap, sportdrank, choco& pastapotten, wasverzachters, vloeibare wasmiddelen, spuitbussen…
U kan deze brengen naar een verzamelpunt in je buurt zoals de dienst
Toerisme in Koksijde-Bad, Tennisclub (Koksijde-Dorp), Carrefour Koksijde
(Zeepanne), Easy Life Kantoor en The Wave in Oostduinkerke, of in
het centrum van de Vrienden der Blinden, H. Noterdaemestraat 1 in
Oostduinkerke (058 53 33 00, info@vriendenderblinden.be,
www.vriendenderblinden.be.

Kom mee spelletjes spelen, breien of babbelen
Kom je graag onder de mensen om nieuwe contacten te leggen, gezelschapspellen te spelen,
je creatief uit te leven, te breien of om gewoon gezellig samen te zijn? Doe dan mee aan de
ontmoetingsnamiddagen in zaal De Brug van het Sociaal Huis, telkens op de tweede en de laatste
donderdag van de maand.
Enthousiaste vrijwilligers werken mee aan deze
namiddagen en zullen je warm ontvangen.
Voor een kleine bijdrage van 2 euro krijg je
koffie, thee, water en koekjes.
De ontmoetingsnamiddagen vinden plaats op
volgende data: 14 en 28 september, 12 en 26
oktober, 9 en 30 november, 14 en 28 december,
telkens van 14 tot 16 u.
Oproep – Het team is nog op zoek naar breiwol
in alle kleuren en nog in goede staat. Mag
steeds worden afgegeven aan de balie van het
Sociaal Huis.
Info: coördinator vrijwilligerswerking
annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be,
T 058 53 43 30, Ter Duinenlaan 34.
De vrijwilligers van de tweewekelijkse
ontmoetingsdagen: v.l.n.r. Mariette, Guigone,
Jeannine, Eliette, Gilberte en Chantal.

Nieuwe fotoclub CoxyPics
De vzw CoxyPics Koksijde is een nieuwe socio-culturele
vereniging voor (amateur)fotografen. De kersverse vereniging
bestaat nog maar sinds deze zomer. Om kennis te maken
nodigen de CoxyPics alle geïnteresseerden uit op het
startmoment op zondag 3 september om 10.30 u. in het
cultureel centrum Taf Wallet (Veurnelaan 109, Sint-Idesbald).
De CoxyPics zullen er hun vereniging voorstellen met wat
uitleg over de doelstellingen en de eerstvolgende activiteiten.
Belangstellenden kunnen zich inschrijven via info@coxypics.be.
Info: www.coxypics.be of www.facebook.com/CoxyPicsVZW

Containers voor huishoudelijk restafval
Vanaf deze zomer kan je je huishoudelijk restafval
aanbieden in een container in plaats van in de klassieke
huisvuilzak. Dat is vaak wat gemakkelijker en comfortabeler.
Ruim 1.200 gezinnen sprongen al op de kar. Aansluiten kan
nog steeds.
De standaard container heeft een volume van 140 l. Dat is
ongeveer de inhoud van twee en een halve huisvuilzak.
* Tarieven – De gemeente wil iedereen aanzetten om nog
beter te sorteren. Daarom geldt 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 eerst 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 vermindert je tegoed. Is dat gezakt 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 kan je nu al je container(s) op jouw maat aanvragen
via www.ivvo.be/aanvraag-afvalcontainer-koksijde. Geen internet? Contacteer de klantendienst van de
IVVO op 057/21 41 60. Ook de groene containers voor groente- fruit- en tuinafval (gft) (in alle afvalzones
beschikbaar) kan je voortaan op deze manier aanvragen.

Vormingsaanbod in het Duinenhuis
* Voordracht spectroscopie – Vrijdag 1 sept.
(19.30 u.). Voordracht door Marc Trypsteen
over spectroscopie voor amateur -astronomen.
Spectroscopie is een belangrijk hulpmiddel
om de samenstelling van sterren en andere
hemellichamen te bepalen. Spectroscopie is nu
ook toegankelijk voor liefhebbers.
* Geleide wandeling – Zondag 3 sept. (14-16
u.), gratis geleide wandeling in de Noordduinen
over de vergankelijkheid van de natuur, eerste
sporen van de komende herfst, start aan de ZuidAbdijmolen (J. Van Buggenhoutlaan).
* Sterrenjutters - Zaterdag 9 sept. (19 u.), gratis
kennismaking met de Sterrenjutters (extra opening).
Ontdek de boeiende wereld van sterren en
planeten in de sterrenwacht op het dakterras van
het Duinenhuis.
* Open Monumentendag - Zondag 10 sept.
(10-18 u.), diverse activiteiten, zie bl. 39
* Sterrenwacht - De Sterrenjutters openen de
sterrenwacht elke derde vrijdag van de maand:
vrijdag 15 september om 21 u.
* Workshop douchegenoegens - Woensdag
20 sept. (19-21.30 u.), maak met ecologische
ingrediënten je eigen douchebar, douchesmoothie
en sheabotercrème in je zelf gekozen geurtje en
kleurtje. Workshop voor volwassenen. Prijs 15 euro.
Inschrijven duinenhuis@koksijde.be.
* Snoepen van duinbessen - Geleide wandeling
(zondag 24 sept., 14-16 u., Elisabethplein) en
workshop snoepen van duinbessen (maandag 25
sept., 19 u.), inschrijven (12 euro pp) duinenhuis@
koksijde.be.

* Yogawandeldag – Zaterdag 30 sept. (9-14 u.),
voormiddag ontspannende lange yogales met
Sigrid Rondelez, na een drankje wandeling op het
strand en door de duinen, onderweg picknick.
Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, 15
euro pp.
* De vos en de kip – Maandag 2 okt. (19-21 u.),
voordracht Slimmer dan de vos, hoe veilig kippen
houden door ervaringsdeskundige Lode Bourez.
Toegang 4 euro (incl. drankje). Inschrijven tot 25
sept. via www.vormingplusow.be of 059 50 39 52.

* Workshop EHBO4kids - Dinsdag 3 okt. (19-21.30
u.). Gezonde kruiden voor kinderen, maak een
natuurlijke EHBO-zalf, een slaapspray en een
neusjesontstopper. Deelname 15 euro, 12,50 euro
voor inwoners Koksijde en 11 euro voordeeltarief.
Inschrijven voor 28 september via www.
vormingplusow.be of 059 50 39 52.
* Algemene info - duinenhuis@koksijde.be.

Verbod op het gebruik van glyfosaat
De Vlaamse regering besliste op 14 juli het gebruik van onkruidverdelgers met glyfosaat door particulieren
voortaan te verbieden. Omdat glyfosaat risico’s inhoudt voor het milieu.
Bij correct gebruik en met beschermende kledij en handschoenen verminderen de risico’s. Professionele gebruikers
mogen deze producten daarom wel nog gebruiken. Zij
beschikken over de nodige opleiding en uitrusting. Onderzoek
toont echter aan dat amateurgebruikers zich niet altijd aan
de voorschriften houden. Koksijde gebruikt al lang geen
chemische onkruidverdelgers meer op het openbaar domein.
Ook als je zelf het voetpad voor je deur onkruidvrij houdt, moet
dat zonder pesticiden.
Tuinieren zonder pesticiden
Er zijn veel alternatieven om onkruid te voorkomen. Raadpleeg de tool op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.
Volg vier vuistregels:
1. Niet elke plant is onkruid. Door de natuur hier en daar zijn gang te laten gaan in je tuin help je bijen en
andere nuttige insecten. Zo trek je natuurlijke vijanden aan voor o.a. bladluizen of slakken.
2. Verhard zo weinig mogelijk. Een goed ontwerp voor je tuin is de basis voor een gemakkelijk onderhoud.
3. Plant de juiste plant op de juiste plaats. Als je planten kiest die goed gedijen op de plek waar je ze wil
planten (zon/schaduw, voedselrijk/-arm, droog/vochtig, …) heb je minder problemen met ziektes. Plant
bodembedekkers of werk met boomschors, vermijd open bodem.
4. Veeg en borstel regelmatig op oprit of terras zodat er zich geen organisch materiaal kan ophopen.

Iedereen mooimaker in Koksijde
Hou je van een mooie buurt? Laat zien dat je het meent en bestel
een raamposter, sticker of raamkaartje via www.mooimakers.be
of haal er eentje bij de dienst Mil & DO in het gemeentehuis. Je
inspireert er voorbijgangers mee om hun stoep en straat net zo
proper te houden als jij dat doet.
Of zet je nog een stapje verder? Wordt dan (zoals andere
zwerfvuilvrijwilligers) zelf een mooimaker en claim een plekje om
zwerfvuilvrij te houden.
De mooimakers van “Vlaanderen Mooi” is een initiatief tegen zwerfvuil
en sluikstorten van OVAM, Fost Plus en VVSG Vlaanderen.

Laat je peuk niet
stranden
De provincie West-Vlaanderen verdeelde de voorbije zomer
75.000 strandasbakjes aan de kust met medewerking van
surfclubs, beachbars, reddingsposten en gemeenten. De
asbakjes zijn gemaakt uit karton en kunnen hergebruikt
worden. Waar het wegwerpen van sigarettenpeuken vroeger als
normaal werd beschouwd, wordt dit intussen maatschappelijk
steeds minder aanvaard. Terecht. Een peuk heeft immers twee
tot twaalf jaar nodig om door de natuur afgebroken te worden.
Zelfs dan blijven er plasticresten uit de filter achter. Dit betekent
dat minuscule deeltjes vroeg of laat ook in zeezout, mosselen
of garnalen terechtkomen. Schepen Albert Serpieters van Milieu
verwelkomde de Peukenman, een reuzenpeuk die rokers op
het strand hierover aansprak en asbakjes verdeelde, ook in
Koksijde.
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Stefanie Leempoels, voorzitster van Tandem West

“Onze gasten beleven alles veel
intenser wat aanstekelijk werkt”
Tandem West? Dat is helpen en geholpen worden. Dat is sporten en gecoacht worden. Dat is het ene
hoogtepunt na het andere. Onlangs verhuisde deze vereniging naar een nieuw lokaal, Sint Rita in de
Pylyserlaan. Dringend tijd om eens kennis te maken. Stefanie Leempoels, voorzitster, vertelt wat Tandem West
inhoudt.
T-d: “Tandem West, een
speciale naam. Wat wil het
eigenlijk zeggen?”
Stefanie Leempoels: “De
Tandem verwijst naar zowel
personen met als zonder
beperking omdat die allebei
welkom zijn in onze vereniging.
Bij ons wordt iemand die
het zelfstandig moeilijker
heeft, altijd bijgestaan door
iemand anders die wel die
vrijheid heeft. De West staat
voor onze regio: de Westhoek.
Ons werkingsgebied spreidt
zicht uit over Koksijde, De
Panne, Veurne, Nieuwpoort en
Alveringem.”
T-d: “Wat is het belangrijkste doel van jullie
vereniging?”
Stefanie: “Vrijetijdsactiviteiten aanbieden voor
personen met en zonder beperking. Elke twee weken
vindt een activiteit plaats en we hebben ook nog
twee sportteams. Een zwemteam dat wekelijks traint
en elk jaar aan de Special Olympics deelneemt.
En dan hebben we ook nog een voetbalteam dat
deelneemt aan de G-competitie. We proberen
mensen met een beperking de kans te geven leuke
momenten in hun vrije tijd. te laten beleven.”
T-d: “Wat zijn de hoogtepunten van jullie
vereniging?”
Stefanie: Onze gasten zijn altijd enorm gemotiveerd
en enthousiast. Precies daarom zijn alle activiteiten
hoogtepunten. Ze beleven alles veel intenser wat erg
aanstekelijk werkt. De voetbalmatchen zijn ook altijd
een evenement. En voor de zwemmers vormen de
Special Olympics natuurlijk de climax van het jaar.”
T-d: “Hoeveel leden telt jullie vereniging en hoeveel
leiders begeleiden hen?”
Stefanie: “Geen gemakkelijke vraag omdat we met
een wisselend aantal leden zitten. Sommige leden
komen maar een paar keer per jaar, terwijl anderen
dan wel elke twee weken van de partij zijn. In totaal
mogen we toch op een zestigtal leden rekenen.”

Voorzitster Stefanie Leempoels: “Het werkjaar van Tandem
West loopt van september tot halverwege mei. Op onze
startdag is iedereen welkom.”

T-d: “Vinden jullie gemakkelijk monitoren of
begeleiders?”
Stefanie: “Tandem West beschikt over tien monitoren
voor de verschillende werkingen, maar ook de
bestuursleden helpen mee, bijvoorbeeld bij de
voetbaltrainingen. En we hebben zelfs stagiairs die
bijspringen. Anderzijds zijn we wel voortdurend op
zoek naar nieuwe monitoren. Die zijn inderdaad niet
zo gemakkelijk te vinden, want bij ons stromen de
leden niet door naar de leidersploeg zoals in een
reguliere jeugdbeweging. Maar geïnteresseerden
mogen altijd eens komen kijken tijdens een activiteit,
training of wedstrijd. We zullen ze met open armen
ontvangen en alle mogelijke inlichtingen geven. Wie
weet krijgen ze zin om ook hun steentje bij te dragen
aan het welzijn van Tandem West!”
Contactadressen jeugdbewegingen
* Tandem West – Elias Strybol, Pylyserlaan 13 in
Koksijde, tandemwest@hotmail.com
* Scouts Zeedustra Koksijde – Seppe Depotter,
Kerkstraat 34 in Koksijde, info@zeedustra.be
* Scouts casa Oostduinkerke – Celien
Taverne, Duinparklaan 41 C in Oostduinkerke,
leidingcasa@hotmail.com

Vervoer nodig na het uitgaan?
Haal dan je taxicheques af…
jongeren
Vanaf vrijdag 2 september mogen Koksijdse
jaar) een
25
en
16
en
(tuss
2002
en
geboren tussen 1992
Elk pakje is
pakje taxicheques afhalen bij de jeugddienst.
taxi je in het
30 euro waard. Daarmee rijdt een Koksijdse
n naar huis.
weekend, tijdens de vakantie en op feestdage
5 euro om te
De gemeente vraagt wel een bijdrage van
kast blijven
vermijden dat de cheques ongebruikt in de
. Breng je
liggen. Je krijgt dus een geschenk van 25 euro
t waarop je
identiteitskaart mee en een officieel documen
adres staat. De voorraad is beperkt.
Info: jeugddienst@koksijde.be of www.depit.be

Jong zijn in Koksijde…
anno 2020
2020 komt heel snel dichterbij. Tijd om
eens na te gaan wat jij als jongere van
Koksijde vindt. Wat vind je goed? Wat
kan beter? Want het gemeentebestuur
vindt jouw mening belangrijk.
Het bestuur (jeugddienst, burgemeester
en schepen) wil met een twintigtal
jongeren rond de tafel zitten om te horen
wat ze van Koksijde vinden en wat beter
kan. De focusgroep komt twee keer
samen: een keer in september (datum ligt
nog niet vast) en op 21 oktober om 10 u.
(ontbijtvergadering met de burgemeester
in de Kokpit).
Wil je in de focusgroep zetelen?
Mail naar jeugddienst@koksijde.be.
Je helpt ook door een enquête in te
vullen en verder te verspreiden. Je vindt
de link op www.depit.be. Met jouw
antwoorden wil de gemeente de werking
van de jeugddienst en het jeugdcentrum
verbeteren en nieuwe initiatieven
voor kinderen en jongeren in Koksijde
ontplooien.

Win 1.500 euro met het beste fuifconcept

De jeugdraad geeft een subsidie van 1.500 euro
je
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met
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it.be
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concept voor op een vergadering.
nen.
lees je hoe je de aanvraag moet indie
Tip: lees het draaiboek van de jeugddienst
(www.koksijde.be/fuif-organiseren) of surf naar
info.
www.fuifpunt.be. Daar vind je allerlei praktische

Jeugd beweegt
De jeugdbewegingen starten dra hun
n
werkjaar. Ze verwelkomen je met open arme
en een karrevracht speelplezier.
* Scouts Zeedustra – Startdag op zondag
24 september van 14 tot 17 u., elke
zondagnamiddag activiteiten voor kinderen
vanaf het eerste leerjaar. Contact: Seppe
Depotter, seppedotter@gmail.com
* Scouts Casa – Start op zaterdag 23
september van 14 tot 17 u. Activiteiten op
zaterdagnamiddag voor kinderen vanaf
het eerste leerjaar. Contact: Celien Taverne,
leidingcasaodk@hotmail.be.

Namiddagslapen voor peuters
Uw kindje is klaar voor de kleuterschool maar heeft wel nog nood
aan wat slaap en/of rust overdag? De dienst Onthaalouders zorgt
samen met de gemeenteschool van Koksijde en de vrije basisschool
De Ark voor twee initiatieven peuterslapen: De Sterrenhoek en De
Droomkajuit.
Sinds 2014 vangen aangesloten onthaalouders met veel toewijding
peuterts op die in de namiddag even willen wegdommelen. Deze
initiatieven voor namiddagslapen willen de jongste kleuters de overgang
van dagopvang naar een voltijdse schooldag vlotter laten doormaken.
De Sterrenhoek – Dit initiatief bevindt zich in een aparte locatie die grenst
aan de speelplaats van de gemeentelijke basisschool van Koksijde en
aan De Dunevoetjes. Onthaalouders Melanie en Charlotte staan in voor
de zorg.
De Droomkajuit – Gelegen in een lokaal van de vrije basisschool De Ark
in Koksijde-Dorp, en begeleid door onthaalouder Jenny.
Werking - De onthaalouders halen de ingeschreven kindjes om 12.30 u.
uit de eetzaal en brengen hen naar de ruimte van het namiddagslapen
waar ze kunnen indommelen. Om 15.30 u. (op vrijdag om 14.45 u.)
worden de kindjes weer naar de klas gebracht.
Inschrijven - Elke aanvraag gebeurt via de dienst Onthaalouders en
wordt in volgorde van aanmelding ingeschreven. Er wordt een dossier
aangemaakt en de prijs wordt berekend volgens uw inkomen.
Info - Dienst Onthaalouders, Leopold II-laan 4 in Oostduinkerke,
T 058 51 80 74, onthaalouders@koksijde.be

Ken je speelotheek De Speelkriebel..?
In speelotheek De Speelkriebel kan je educatief spelmateriaal lenen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Zo
leert je kind allerlei vaardigheden ontwikkelen en verveelt het zich niet snel! Al spelend leren ze niet alleen
zichzelf maar ook de wereld kennen.
* Doel - De speelotheek steunt ouders op een budgetvriendelijke manier in hun zoektocht naar het ideale
spelmateriaal voor hun kind. Maar je vindt er ook info over spelen en ontwikkeling.
* Voor – Kinderen en ouders (opvoeders) van Koksijde. Kinderen moeten vergezeld zijn van een volwassene.
* Waar - In de lokalen van de dienst Onthaalouders, Leopold II-laan 4 in Oostduinkerke
* Open - Elke 1ste zaterdag van 9 tot 11.30 u. en twee woensdagen van 14 tot 17 u. (6 en 20 sept., 4 en 18
okt., 8 en 22 nov., 6 en 20 dec.)
* Jaarprijs lidmaatschap inwoners - 2,50 euro voor het eerste kind van een gezin / 1,25 euro voor het
tweede kind / gratis vanaf het
derde kind
* Voor niet-inwoners - 5 euro voor
het eerste kind van een gezin;
2,50 euro voor het tweede kind
van dat gezin / 1,25 euro vanaf
het derde kind van dat gezin
* Scholen, verenigingen en
instellingen - 5 euro voor een
lidkaart, 7,50 euro indien uit
andere gemeente
* Speelbijdrage - 0,50 euro per
stuk speelgoed.
* Contact - speelkriebel@koksijde.be,
T 0494 53 28 58 (breng
een bezoekje tijdens de
openingsuren)

Volg ons, deel ons, like ons..!
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.

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

10 september: iedereen welkom op
grote Opendeur Koksijde Golf ter Hille
Koksijde Golf ter Hille (KGtH) houdt op zondag 10 september een grote opendeur. Drie jaar geleden
werd de laatste hand gelegd aan dit grootse golfproject van 80 ha en ombouw van de voormalige
Duinenabdij-uithoeve Hof ter Hille tot prachtig clubhuis. Inmiddels telt KGtH meer dan 1.100 abonnees en
jaarlijks meer dan 8.000 greenfeespelers.
De Koksijdse golf is in de eerste
plaats een schitterende golfbaan
met veel uitdagingen voor zowel
de beginnende als de geoefende
speler. Uiteraard is iedereen er
welkom: de democratisering van
de golfsport en de toegankelijkheid
voor het brede publiek worden
hoog in het vaandel gevoerd!
Daarnaast is KGtH ook een mooi
stuk natuur met veel mogelijkheden
voor natuurontwikkeling en
biodiversiteit. Binnen het ontwerp en
de bouw van deze eco-golf paste
golfarchitect Jeremy Pern tal van
principes toe uit de natuurbouw
en -techniek. Met meer dan 9 ha
water- en moerasbiotoop blijkt
KGtH een uitverkoren oord te zijn
voor talrijke vogels en insecten. Het
domeinbeheer stak de natuur recent een handje
toe met de bouw van een groots insectenhotel en
een reeks zwaluwennesten. (zie bl. 35)
Hoofdlijnen programma
- “Birdwatching”-wandeling op zaterdag 9
september om 18.30 u. onder leiding van Pierre
Tavernier (golfer, natuurpunter, CVN-natuurgids,
birdielover en birdwatcher). Inschrijven via het
golfsecretariaat of via pierre.tavernier2@telenet.
be.
- Ontdek de fauna & flora op KGtH tijdens een
wandeling met gids Pierre Tavernier. Start om 10 u.
Inschrijven via pierre.tavernier2@telenet.be
(org. Natuurpunt)
- Initiatie “leren kijken met en door een telescoop”
(doorlopend vanaf 11 u.)

- Kom tijdens een rondleiding alles te weten over
de dagelijkse werking en het terreinbeheer. Om
11, 14 en 15 u., met een drankje en een hapje.
Inschrijven via golfsecretariaat@koksijde.be.
- Ontdek de golfbaan van buitenaf tijdens een rit in
de paardentram
- Maak kennis met de golfsport tijdens één van de
initiaties: om 10, 11, 14, 15 en 16 u. Inschrijven via
golfsecretariaat@koksijde.be.
- Volg een live golfwedstrijd van nabij (doorlopend
vanaf 10 u.)
- Genieten van wat lekkers in de brasserie of het
restaurant
Gedetailleerd programma op www.
koksijdegolfterhille.be.
Info: golfsecretariaat@koksijde.be, 058 53 27 10

Schoolfietsroutekaarten wijzen
leerlingen de weg naar school
Op www.schoolfietsroutekaart.be vind je aangewezen fietsroutes naar
de secundaire school, met vermelding van de aandachtspunten. Deze
routes zijn volledig digitaal raadpleegbaar, maar je kan je traject ook
afdrukken. De schoolfietsroutekaarten moeten de fietsveiligheid van de
leerlingen verbeteren en hen aanmoedigen om meer met de fiets naar
school te rijden. Je vindt op de kaart eveneens de bus- en tramlijnen en haltes.
De website is een handig middel in de klas voor een les over kaartlezen of als aanknopingspunt voor een
klasgesprek over veilig verkeer en mobiliteit. De toepassing is een initiatief van het provinciebestuur WestVlaanderen, met de steun van de secundaire scholen, gemeenten, politiezones en de Fietsersbond. Intussen
zijn de schoolfietsroutes van al dertig gemeenten aangeduid.

Maand van de sportclub
De hele maand september zetten Koksijdse sportclubs hun deuren open
voor geïnteresseerden. Heb je zin in (een nieuwe) sport? Kijk op www.sport.
vlaanderen/sportersbelevenmeer/maand-van-de-sportclub voor het aanbod
in je buurt. Op woensdag 13 september is er bovendien “Toon je sportclub@
school”. Ben jij al lid van een sportclub? Kom dan die woensdag zeker in je
sportoutfit naar school: in judopak of basketbaloutfit, met zwemvliezen of
ruiterlaarzen, met hockeystick of tennisracket in de hand, iedereen doet mee,
pret verzekerd!

#sportersbelevenmeer
Sport Vlaanderen lanceerde eerder dit jaar de campagne
#sportersbelevenmeer. Post je af en toe een foto van je
sportbeleving op Facebook of Twitter? Zet er dan zeker twee
hashtags bij: #sportersbelevenmeer en #koksijde. Want Koksijde
dingt mee naar de #sportersbelevenmeer-award 2017.

Scholenveldloop
De gemeentelijke sportdienst organiseert eind september weer de veldlopen op het sportpark Hazebeek
in Oostduinkerke:
* Op dinsdag 26 sept. van 13.45 tot 16 u. voor
de kinderen uit het lager onderwijs van
Koksijde. Startvolgorde: jongens zesde lj.,
meisjes zesde lj., jongens vijfde lj., enz.
* Op woensdag 27 sept. van 14 tot 16 u. voor
de leerlingen van het middelbaar onderwijs
van Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en
Veurne. Startvolgorde: meisjes eerste
middelbaar, jongens eerste middelbaar,
meisjes tweede middelbaar, enz.
Tijdens deze twee dagen geven zo’n 2.000
sportievelingen het beste van zichzelf.
Inschrijvingen via de scholen, deelname is
gratis.

Wielernieuws
Met de bus naar de Nationale Sluitingsprijs in Putte-Kapellen

Op dinsdag 17 oktober legt de sportdienst een autobus in naar Putte-Kapellen. Daar, aan de grens met
Nederland, wordt elk jaar de slotprijs van het wielerseizoen gereden. Het is een waar volksfeest waarbij de
renners een laatste keer het onderste uit de kan halen. Na de editie van 2016 gooide de organisatie van de
Sluitingsprijs de handdoek in de ring, maar evenementenbureau Golazo nam de wedstrijd over.
Vertrek om 9.30 u. aan de sporthal Hazebeek, terugreis om 18.30 u. De sportraad betaalt de bus. Wie
inschrijft betaalt 10 euro op voorhand, maar krijgt dit geld terug op de dag zelf. Inschrijven: sportdienst@
koksijde.be, 058 53 20 01. Beperkt aantal plaatsen.

Agenda

* Maandag 11 september: 18-20 u., Oostduinkerke, kermiskoers
wielertoeristen WTC De Meeuw, start Polderstraat, 15 ronden van
3,5 km
* Donderdag 14 september: 15-17.30 u., Oostduinkerke, wedstrijd
voor elite zonder contract en beloften, start Vrijheidsstraat,
org. Oostduinkerkse Kustsprinters
* Zaterdag 30 september: 12.40 u., Oostduinkerke, Kinderlaan,
7ste Eurometropooltour, wedstrijd voor beroepsrenners

Sportaanbod in Koksijde
Eind augustus brengt de sportdienst een nieuwe brochure uit met het Koksijdse sportaanbod. Je vindt er een
overzicht van alle sportmogelijkheden in onze gemeente voor alle leeftijden. Alvast een greep uit de korf.
* Op maandag:
- Tai Chi (18+), 9.30-10.30 u., Bolledroom, vanaf 11 sept.
- Multimove (4-5 j.), 16.30-17.15 u., sporthal Koksijde, vanaf 2 okt.
- Shape (18+), 20-21 u., atrium gemeenteschool Koksijde, vanaf 2 okt.
* Op dinsdag:
- Zumba Gold (18+), 9.30-10.30 u., sporthal Hazebeek Odk, vanaf 5 sept.
- Curling (18+), 10.30-11.30 u., sporthal Hazebeek Odk, vanaf 5 sept.
- Badminton (18+), 14-15.30 u., sporthal Hazebeek Odk, vanaf 5 sept.
- Multimove (4-5 jaar), 16.30-17.15 u., sporthal Koksijde, vanaf 3 okt.
Op woensdag:
- Netbal (18+), 9-10 u., sporthal Hazebeek Odk, vanaf 6 sept.
- Fit 4 Life (18+), 10.30-11.30 u., sporthal Hazebeek Odk, vanaf 6 sept.
Op donderdag:
- Tai Chi (18+), 9-10 en 10.30-11.30 u., zaal voor vloersporten Koksijde, vanaf 14 sept.
- Piloxing (18+), 20.15-21.15 u., atrium gemeenteschool Odk, vanaf 5 okt.
Op vrijdag:
- Conditiegym (18+), 9.30-10.30 u. en 10.30-11.30 u., sporthal Koksijde, vanaf 8 sept.
- Badminton en tafeltennis (18+), 13.45-15.45 u., sporthal Koksijde, vanaf 8 sept.
De infobrochure zal digitaal beschikbaar zijn vanaf 1 sept. op www.koksijde.be/sportaanbod of in papieren
versie bij de dienst toerisme (Zeelaan 303) en bij de sportdienst (Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke).
Meer info: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be

Koksijde op EK Masters
in Denemarken
Van 27 juli tot 6 augustus vond in het Deense Aarhus het Europees
kampioenschap Atletiek Masters (M45) plaats. Ook onze gemeente
was er vertegenwoordigd met atleet Frank Dawyndt die er een
mooie prestatie neerzette. Op de 400 m sprint bereikte Frank de
halve finales en een 15de plaats. Frank en dochter Amber namen de
gelegenheid te baat de toeschouwers te tonen dat ze Koksijde hoog
in het vaandel voeren.

Cursus Eco-moestuinieren
Ook dit najaar kan je weer inschrijven voor een eco-moestuin-team. In zeven sessies dompelt een
gespecialiseerde lesgever de deelnemers onder in de theorie en praktijk van eco-moestuinieren. De sessies
volgen het ritme van de seizoenen en vinden telkens
plaats bij de leden van het team (in de woonkamer én in
de tuin). Theorie: 1ste les in oktober, praktijk vanaf maart
2018.
Interesse? Mail dan naar kust@west-vlaanderen.be, of bel
059 34 21 47. De deelname is gratis. Aanwezig zijn op alle
sessies en je mede-cursisten thuis verwelkomen, volstaat
als engagement. Van zodra er zes tot tien kandidaten zijn,
wordt er een infomoment georganiseerd en kan het team
van start gaan.
Het provinciebestuur West-Vlaanderen draagt de kosten
voor de lesgever. Organisatie in samenwerking met Velt,
de provincie West-Vlaanderen en onze gemeente.
Op bezoek bij het eerste eco-moestuinteam in Koksijde, v.l.n.r. schepen Albert Serpieters van Milieu, teamlid Kris Verbist,
lesgeefster Goedele Waeyaert, teamlid Tom Winnock, gedeputeerde Guido Decorte, teamlid Philippe Desmet, teamlid en
gastvrouw van deze les Maria Vanderelst, Catherine Deweirdt van de dienst Mil & DO en Elke Slosse.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Jordy Lemaire en Lien Boeve,

Jeanna Quienen - 94 j.

Victor Vansteenland
Veurne, 29 mei
zoon van Davy en Liesbeth Janssens
uit Oostduinkerke

Johny Mariën en Nathalie
Vercaemer beiden uit

Raoul Pattyn - 81 j.

Louise Stevelinck
Veurne, 14 juni
dochter van Bram en Robin
Verdoolaeghe uit Oostduinkerke
Mathis Vindevogel
Veurne, 14 juni
zoon van Philippe en Annelies Acou
uit Koksijde

beiden uit Oostduinkerke (1 juli)

Oostduinkerke (8 juli)

Nicolas Vanden Broecke uit
Oostduinkerke en Angelique
Lefebvre uit Koksijde (22 juli)
Andrew Vanoverbeke en
Marie-Ange Rock, beiden uit
Oostduinkerke (22 juli)

OVERLIJDENS

†Koksijde, 27 juni
weduwe van Theophiel Loosen
†Koksijde, 28 juni
weduwnaar van Marie Thérèse Van
Gramberen

Mélania Heremans, 90 j.

† Veurne, 29 juni
Weduwe van André Beausaert

Maria Peeters - 90 j.

†Veurne, 29 juni
weduwe van August Jaquemijn

Patrick Henderickx - 54 j.

Zaid Ismaiel
Veurne, 17 juni
zoon van Ismaiel en Rana AlMashahedah uit Koksijde

Marina Jansen - 59 j.

Hailie Coryn
Veurne, 28 juni
dochter van Fabrice en Tania
Dekindt uit Koksijde

†Brugge, 31 mei

†Brugge, 2 juli
echtgenoot van Edith Senave

Maria Billiet - 75 j.

Edgard Labeau - 78 j.

†Bonheiden, 3 juni
echtgenoot van Willy Bogaerts

†Veurne, 3 juli
echtgenoot van Jeannette Decoene

Pieter Van Eeckhoudt - 40 j.

Albert Decorte - 92 j.

Mylan Beyens
Veurne, 3 juli
zoon van Robrecht en Severine
Nowé uit Oostduinkerke

†Antwerpen Merksem, 4 maart
echtgenote van Marc Jansen

Gaston Hanewald - 67 j.

†Veurne, 1 juni

Antoon Andries, 91 j.

Amelie Bogaert
Veurne, 8 juli
dochter van Henk uit Staden en
Cindy Vanherzeele uit Oostduinkerke

†Koksijde, 8 juni
weduwnaar van Anna Lobelle

Kacper Konieczny
Veurne, 16 juli
zoon van Andrzej en Paulina
Konieczna uit Koksijde

Willy Bourgeois -75 j.

Morin Albrecht Davenport
Gent, 21 juli
dochter van Simon Davenport uit
Groot-Brittannië en Mira Albrecht uit
Koksijde

†Veurne, 11 juni
echtgenoot van Christiane Lecomte

Mariam Khalifa
Brugge, 22 juli
dochter van Raed en Hayfaa Khalifa
uit Koksijde

HUWELIJKEN
David Maes en Nele Van
Kerschaver, beiden uit
Oostduinkerke (9 juni)

Gaëtan Onou en Lisa Van der
Stricht, beiden uit Koksijde
(10 juni)

Erik van Oudheusden en
Emmanuelle Joway, beiden uit
Oostduinkerke (10 juni)

Jean Nagels en Patricia
Vrydaghs, beiden uit Koksijde
(12 juni)

Rudy Venneman en Ida De
Boeck, beiden uit Koksijde (16 juni)
Simon Hellin en Evelien
Simillion, beiden uit
Oostduinkerke (24 juni)

Jean-Marie Leborgne - 65 j.
†Veurne, 9 juni

†Veurne, 10 juni
echtgenoot van Raymonde Ryssen

André De Smul, 85 j.

Michel Borgers - 63 j.

†Veurne, 14 juni
weduwnaar van Marie Paule Pauwels

Iréne Verbraeken - 88 j.
†Veurne, 17 juni

†Gent, 2 juli
Echtgenoot van Najat Halaissi

Roger Pluy - 73 j.

†Koksijde, 4 juli
weduwnaar van Agnes Verhegge

Joseph Etien - 77 j.

†Koksijde, 4 juli
weduwnaar van Charlotte Van Assche

Maurice Devreker - 88 j.

†Veurne, 6 juli
weduwnaar van Denise Claeys

Monique Six - 86 j.

†Ieper, 12 juli
Weduwe van Freddy Grootaert

Josepha Mertens - 91 j.

†Beveren, 12 juli
echtgenote van Jean Demeyer

Chantal Dégremont - 57 j.
†Koksijde, 13 juli

Emma Vandereycken – 93 j.

Jean Marie Tyteca - 64 j

†Zottegem, 13 juli
Weduwe van Frans Leper

Lucienne Dewitte - 90 j.

Hector Prieels - 97 j.
†Veurne, 14 juli
weduwe van Mariette Campion

†Koksijde, 21 juni
echtgenoot van Marleen Verslype
†Koksijde, 21 juni
Weduwe van Jacques Vandewalle

Joël Demaré - 90 j.

† Veurne, 22 juni
echtgenoot van Luitgarde Cornette

Denisa Bossuyt - 92 j.

†Aalst, 23 juni
weduwe van Freddy Bostoen

André Moerman - 92 j.

†Kortrijk, 23 juni
weduwnaar van Rose Goemaere

Michèle Vandenhove - 56 j.
†Oostende, 23 juni
echtgenote van Marco Fusari

Bernard Gils, 49 j.
† Koksijde, 26 juni

André Deblieck - 94 j.

†Veurne, 14 juli
weduwnaar van Hilda Verbanck

Robert Vanacker - 70 j.

†Koksijde, 14 juli
echtgenoot van Anne Marie Bontinck

Denise Castille - 84 j.

†Koksijde, 15 juli
weduwe van Marc Van Buyten

Christine Scherer - 83 j.

†Brugge, 15 juli
echtgenote van Stanislas Coppieters

Yvonne Vandenplas - 62 j.
†Veurne, 17 juli

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Vanhoutte-Demeyere

Albert Vanhoutte (°Lowingen) en Marie-Thérèse Demeyere (°Lowingen) beleefden op zaterdag 24 juni
het geluk de 60ste huwelijksverjaardag (Rollegem, 10 juni 1957) of het diamanten bruiloftsfeest te kunnen
vieren! Allbert werkte bij De Post en Marie-Thérèse bij confectiebedrijven in Moeskroen en een weverijspinnerij in Tourcoing. Ze hebben vier zonen, zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Echtpaar VandekeereCalomme

Op zaterdag 1 juli luidden de feestklokken
voor het echtpaar Claude Vandekeere
(°Roeselare) en Chantal Calomme
(°Verviers) ter gelegenheid van de viering
van de gouden bruiloft. Het echtpaar
huwde 50 jaar geleden op 3 juli 1967 in
Siegen (D). Claude was onderofficier bij
het Belgisch Leger, Chantal was burgerlijk
bediende bij defensie in Duitsland. Ze
hebben een zoon.

Echtpaar Vandaele-Vanacker

De echtgenoten Emile Vandaele (°Sint-Eloois-Vijve) en Christianna Vanacker (°Oostrozebeke) vierden
met de familie op zaterdag 8 juli de diamanten bruiloft. Ze huwden op 3 juli 1957 in Oostrozebeke. Emile
was textiel-ingenieur en ondernemer van diverse textielbedrijven in binnen- en buitenland. Christianna
ontfermde zich over het huishouden en de acht kinderen. Ze zijn de trotse (over)grootouders van 21
kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.

Echtpaar De GeestDesmarets

Ook op zaterdag 8 juli vierden
de echtgenoten Guy De
Geest (°Kortrijk) en Maryse
Desmarets (°Komen) het gouden
huwelijksfeest. Ze huwden op
7 juli 1967 in Komen. Guy was
leraar Lichamelijke Opvoeding,
specialisatie zwemmen, in
diverse scholen in Kortrijk.
Maryse werd regentes Frans
en geschiedenis, maar zorgde
vooral voor de vier kinderen én
voor het onderhoud van het
eigen zwembad waar duizenden
mensen uit Kortrijk en omgeving
leerden zwemmen. Ze hebben
zes kleinkinderen.

Echtpaar Bekaert-Grumiaux

De echtgenoten Willy Bekaert (°Sint-Pieters-Woluwe) en Suzy Grumiaux (°Ellignies-Sainte-Anne) traden
vijftig jaar geleden met elkaar in het huwelijk (Lettelingen, 15 juli 1967). Willy werkte 36 jaar voor Electrabel
waarvan op het eind als verantwoordelijke van de juridische dienst sector Elsene. Suzy startte als bediende
bij de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en beëindigde haar loopbaan als
secretaresse van de personeelsdienst. Ze hebben een zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar Vieren-Weyne

Op zaterdag 29 juli vierden de echtgenoten Robert Vieren (°Oostduinkerke) en Brigitte Weyne (°Merkem)
hun gouden bruiloft. Ze huwden vijftig jaar geleden op 22 juli 1967 in Oostduinkerke. Robert was
schrijnwerker bij de bouwbedrijven van Willy Rys en Roger Delie, Brigitte ontfermde zich over het huishouden
en de drie kinderen. Thans zijn ze de grootouders van zes kleinkinderen.

Echtpaar Huygens-Lanckmans

Jean-Jacques Huygens (°Brussel) en Solange Lanckmans (°Möckmühl) beloofden elkaar 50 jaar geleden
(Brussel, 12 augustus 1967) eeuwige trouw! Jean-Jacques was 40 jaar postbode in Brussel, Solange werkte
als bediende bij diverse verzekeringsmaatschappijen in Brussel. Ze hebben een zoon. De ontvangst in het
gemeentehuis vond plaats op zaterdag 5 augustus.

Echtpaar Stekelorum-Denys

Zaterdag 5 augustus was ook een gezellige feestdag voor de echtgenoten Rik Stekelorum (°Beveren-aande-IJzer) en Magda Denys (°Brugge) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest. Ze
huwden op 5 augustus 1967 in Oostduinkerke. Rik werd regent wetenschappen en was tot ’89 leraar aan
de RMS in Nieuwpoort. Magda was verpleegster in de KEI in Oostduinkerke. Ze hebben een zoon (onze
gemeentesecretaris) en een dochter, verder ook twee kleinkinderen.

Echtpaar De Bruyne-Selleslagh
Een derde jubilerend echtpaar dat op
zaterdag 5 augsutus in het gemeentehuis
werd ontvangen was het koppel Armand
De Bruyne (°Schaarbeek) en Marie
Selleslagh (°Etterbeek) naar aanleiding
van hun gouden bruiloftsfeest. Ze
beloofden elkaar 50 jaar geleden in
Strombeek-Bever (5 aug. 1967) eeuwige
trouw. Armand was secretaris bij het
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek in Brussel, Marie was
administratief medewerkster bij een
notarisbureau. Ze hebben een dochter,
een zoon en een kleinkind.

Belpop Bonanza presenteert:

André Brasseur & Band
Topper André Brasseur en zijn groep brengen op vrijdag 22 september om
20 u. in c.c. CasinoKoksijde een onvergetelijk concert. De maker van de
instrumentale monsterhit Early Bird is bijna 78 maar heeft nog niets aan
panache ingeboet. Brasseur brengt anderhalf uur stomend spelplezier
waarbij geen mens stil kan blijven zitten. De comeback van André
Brasseur is een van de mooiste muziekverhalen van de jongste jaren. Na
40 jaar in de vergetelheid keert de koning van de Hammond terug met
een jonge en straffe begeleidingsgroep. Toegang 16 euro, <26 j. 13 euro.

Julie Delrue & Frederika Del Nero

Familievoorstelling Vreemde Vogels (6+)
Voor families met kinderen vanaf 6 jaar spelen Julie Delrue en Frederika Del Nero op zondag 24 september
om 14 en 17 u. in Koksijde Golf ter Hille (!) hun voorstelling Vreemde vogels.
“Vandaag” is een topdag voor vogelliefhebbers: de wind staat gunstig, de landingscondities zijn optimaal
en het gras is vers gemaaid. Vanuit een echte observatiehut maak je kennis met Hannah Havik en Merel
Vanneste, twee fervente vogelliefhebbers. Ze zijn klaar voor een namiddagje vogels spotten. Maar wat
gebeurt er als plots een vreemde vogel opduikt? Hoe lang kan een vriendschap duren als je elkaar van
haar noch pluimen kent? Een grappige en ontroerende familievoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar over
thema’s als vriendschap en verschillen overwinnen. Toegang 10 euro, <26 j. 5 euro.

Tickets

Wekelijkse filmavond

Bestellen via
www.casinokoksijde.be
of 058 53 29 99.

Op 13 september start weer de wekelijkse filmavond op woensdag. Zie onze
agenda achteraan dit nummer. Het uitgebreide programma vind je ook op
www.casinokoksijde.be of vraag de folder aan het bespreekbureau van het
cultuurcentrum.

20ste Kapittel van de Culinaire
Orde van de Sint-Jacobsmossel
De culinaire orde van de Sint-Jacobsmossel organiseert op maandag 25
september in c.c. CasinoKoksijde zijn 20ste Kapittel. Het is een plechtige
culinaire gebeurtenis waar talrijke culinaire ordes uit Vlaanderen, Brussel,
Wallonië en Frankrijk elkaar ontmoeten.
De Koksijdse Sint-Jacobsmossel-orde werd 20 jaar geleden in het leven geroepen
door de chefs André Vandamme (Soll Cress) en Georges Vanhoutte (Coquillage).
Doel van het opzet was/is de promotie van de Koksijdse restaurateurs. Zo is er elk jaar
het boekje met de mogelijkheden om tegen een redelijke prijs prachtig te tafelen. De
orde ondersteunt ook actief nieuwe startende chefs.
Verder zijn vele prominenten lid van de orde om de Koksijdse gastronomie wijd en zijd nog meer uitstraling
te bezorgen. Deze keer worden volgende personen in het gezelschap geïntroniseerd: de keukenchefs Geert
Vanhecke, Danny Vieren, Bas Venus, Joris Boddez en directeur Peter Verbeke van de Koksijdse hotelschool.
Het banket is elk jaar een culinair hoogstandje bereid door de chefs in samenwerking met de hotelschool.
Leidende chefs zijn deze keer Henri Suber en Thierry Cornelis.
Iedereen die belangstelling heeft is welkom op het Kapittel. Het banket met o.a. champagne, hapjes,
Jacobsvrucht, tong, garnaal, tarbot, nagerecht, wijnen, enz. kost 75 euro pp, te storten op rek.nr.
BE19 7512 0607 3712 BIC AXABBE22 tot 20 september.
Info: g.vanhoutte@hotmail.com, 058 51 86 88, 0475 54 67 88

De voorbije maand in woord en beeld
Koksijde Golf ter Hille is ook
een prachtig stuk natuur
met veel mogelijkheden
voor natuurontwikkeling en
biodiversiteit. Met meer dan 9 ha
water- en moerasbiotoop is KGtH
een pleisterplaats geworden voor
talrijke vele vogels en insecten.
Naar diverse voorbeelden in
bergachtige en bosrijke Europese
gebieden stak het domeinbeheer
de natuur recent een handje
toe met de bouw van een groots
insectenhotel. Dat is een lange
en hoge constructie gevuld met
hout en riet waar duizenden
insecten in spleetjes en holletjes
op hotel verblijven… Op de foto
burgemeester Marc Vanden Bussche, schepenen Stefanie Anseeuw en Albert Serpieters, ereschepen Jan
Loones, gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltome, werfcoördinator Bart Hubrecht, hoofdboekhouder Frederick
Vens, golfcoördinator Minke Devroye en -directeur Jan Deramoudt.

Een nieuwe attractie op het Garnaalfeest
was op zaterdag 24 juni de creatie van een
garnaalvisser te paard in ijs op de Zeedijk in
Oostduinkerke. De kunstenaars van Sculpture
Events Europe begonnen om 8 u. met het
beeldbouwen van de ijselijke paardenvisser.
Voor de kijkers was er een leuke wedstrijd
aan verbonden. In de ijsklomp zat een
plastic garnaal verborgen. De vraag luidde
hoelang het zou duren eer die garnaal uit het
smeltende ijs zou vallen. Winnaar werd Freddy
Verlinde uit Westende die een mooie prijs won.

Op 25 juni trok de 68ste editie van de
Garnaalstoet door de straten van
Oostduinkerke. Zowat elk jaar creëert de
technische dienst een nieuwe wagen voor de
feestelijke optocht, zo ook voor de recente stoet
met de wagen ’t Stokske. Aan het begin van de
20ste eeuw was de situatie in de visserij weinig
rooskleurig. De inspanningen van de vrije
visserijscholen van Koksijde en Oostduinkerke
ten spijt, nam het aantal vissers niet toe. In
1904 werd te Oostduinkerke een vrije avondvissersschool gesticht bijgenaamd ’t stokske’.
Daar werd 25 jaar handwerk aangeleerd. De
nieuwe stoetwagen toont een klas, bevolkt met
een pastoor die les geeft aan acht bengels.
De zijkanten van de wagen werden opgefleurd
met grote foto’s uit visserijscholen. Ontwerp en
uitvoering waren volledig in handen van de
technici van onze gemeente.

De vernieuwde
atletiekpiste van het
sportpark Hazebeek in
Oostduinkerke werd op
zaterdag 1 juli officieel
in gebruik genomen.
Met de opkomst van
kunststofpistes klonk de
lokroep naar dergelijke
baan steeds luider,
waarna het besluit
tot aanleg in 2016
genomen werd. Ook
de voorzieningen voor
spring- en werpnummers
zijn vernieuwd.
Atletiekclub Koksijde is erg tevreden met deze eigentijdse piste die een stimulans is om de aanstormende
jeugd tot volwaardige atleten op te leiden. Op de foto ontvangt diensthoofd Sport Lynn Delanghe de
“sleutels” van de nieuwe piste uit handen van burgemeester Marc Vanden Bussche.

Op zaterdag 1 juli werd ook de vernieuwde Albert I-laan tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort voor het
verkeer opengesteld. Op het wegvak tussen de Dewittelaan en de Kinderlaan na, dat in het voorjaar
van 2018 heringericht wordt, zijn alle werken voltooid. Over heel het traject werden comfortabele, brede
fietspaden in rode asfalt aangelegd. Ter hoogte van de bebouwing is ook geïnvesteerd in veilige voetpaden.
In overleg met de gemeentelijke groendienst en de dito dienst van de Vlaamse overheid is het geheel
aangevuld met streekeigen beplanting. Waar nodig vernieuwden de nutsmaatschappijen hun leidingen.
De Vlaamse overheid (Wegen en Verkeer) investeerde in nieuw asfalt. Het is de 2de fase in de aanleg van
fietspaden langs de N34 op grondgebied van Koksijde, na de fase tussen Koksijde-Bad en De Panne. Later
volgt ook nog het ontbrekende deel tussen Koksijde-Bad en Oostduinkerke-Bad.
Ook al op zaterdag 1 juli
opende het gemeentebestuur
de nieuwe padelaccommodatie bij het
tenniscomplex in Koksijde-Dorp.
Jos Exteens, voorzitter van TC
Koksijde stak het vuur aan de
lont toen hij deze racketsport
(een combinatie van squash
en tennis) in Marbella had
leren kennen. Padel zit in de lift.
De sport is gemakkelijker dan
tennis, laagdrempelig en dus
voor iedereen toegankelijk. Het
padelterrein is meteen een
nieuwe parel aan de Koksijdse
tennis-accommodatie.

Op woensdag 21 juni legde het kerncomité van
het gemeentelijk elfjulicomité een bloemenkrans
neer op het graf van dokter Jozef Verduyn
(1884-1936), bezieler van de actie Heldenhulde
tijdens en na WO I. Heldenhulde voorzag in
een typisch graf voor gesneuvelde Vlaamse
soldaten naar een ontwerp van kunstenaar
Joe English. De krans werd neergelegd door
burgemeester Marc Vanden Bussche en
ereschepen-elfjulicomitévoorzitter Jan Loones in
aanwezigheid van volksvertegenwoordiger Rita
Gantois. Op de foto verder de comité-kernleden
en familieleden van Jozef Verduyn.

Zoals elk jaar organiseerde Coxy Cycling
in de eerste helft van juli een fietsreis. Deze
keer werd gekozen voor een tocht van
Cabestany naar Nimes over zes ritten.
Volgende dappere fietsers namen aan dit
exploot deel: Dirk Coelus, Cyriel Caudron,
Rudi Calcoen, enige dame Rita Dedeyster (!),
Luc Vandenbussche, Peter Leuridan, Filip
Willaert, Jerry De Hoon, Eddy Feys, Rik
Ascrawat, Pieter Verhaeghe, Herwig Vollon,
Jean-Pierre Dolfen en Dirk Dawyndt. Meer
Coxy-cyclingeling op http://coxyjulireis.
blogspot.be.

Kom mee dansen met de Juttertjes…
De Juttertjes vormen een vrolijke
bende jongens en meisjes
van het 3de kleuter tot het 2de
middelbaar die houden van leuke
volksdansjes. Die nummertjes
presteren ze enkele keren per
jaar op lokale feesten die in
het teken van de zee en de
visserij staan. Zo zijn de Juttertjes
eigenlijk de kindergroep van de
folkloristische volksdansgroep
Oud-IJslandvaarders
van Oostduinkerke. Elke
donderdagavond (start op 5
oktober) komen de Juttertjes
van 18.30 tot 19.30 u. samen
in de gemeenteschool van
Oostduinkerke om spelenderwijs
te leren dansen. Alle info bij robby.
legein@telenet.be, 058 62 50 51,
S. Declerckstraat 10.

Zondag 10 september: 29ste Open Monumentendag

Thema: Koksijde natuur-lijk

Open Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement in Vlaanderen. Dit feest van het
onroerend erfgoed, inmiddels al de 29ste editie, kan elk jaar rekenen op een grote belangstelling. En
onomstotelijk bewijs dat bekend en minder bekend onroerend erfgoed blijft boeien. Ook in Koksijde is OMD
al jarenlang een vaste waarde in de culturele kalender. Koksijde koos dit jaar, zondag 10 september, voor
het Europees thema natuur onder de sprekende titel Koksijde Natuur-lijk.

1. De waterwinning en het natuurgebied
Doornpanne

Een gids vertelt over de geschiedenis van de
waterwinning in de duinen en over de fauna en flora.
Gidsbeurt 14 tot 16 u. – Bezoekerscentrum Doornpanne (IWVA), Doornpannelaan 2, Oostduinkerke.
Inschrijven noodzakelijk via cultuur@koksijde.be of
058 53 34 40.

2. De verre geschiedenis van
De Doornpanne

Met een gids duiken de deelnemers terug in het
boeiende verleden van de Doornpanne. Na een
korte ppt-presentatie volgt een wandeling over de
ontstaans- en gebruiksgeschiedenis van de duinen
door de eeuwen heen. Ook de natuur komt aan bod.
Gidsbeurt 16 tot 18 u. – Bezoekerscentrum
Doornpanne (IWVA), Doornpannelaan 2,
Oostduinkerke. Inschrijven noodzakelijk via
cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40.

4. De natuur en de Zuid-Abdijmolen:
geslaagd huwelijk!

Als Moeder Natuur een beetje meewerkt en de
wind naar 4 Beaufort stijgt, kan er graan gemalen
worden in de Zuid-Abdijmolen. Molenaar Patrick
Geryl beoefent een van de mooiste ambachten
die vandaag nog bestaan. Hij vertelt alles over zijn
molen op OMD. Als Lootvoetmolen werd die in 1773
gebouwd in Houtem. In 1951 verhuisde hij naar
Koksijde. Sfeervolle middeleeuwse livemuziek en
een hoefsmid nemen je nog verder mee in de tijd.
Op exact dezelfde plaats stond de molen van de
middeleeuwse Duinenabdij. Een hapje en een natje
wordt aangeboden.
Doorlopend 10-18 u. - Zuid-Abdijmolen, J. Van
Buggenhoutlaan, Koksijde

3. Miraculeus of natuur-lijk?
Laatste dag Playmobil®-expo Idesbald
Leeft!

Idesbald leidde in de 12de eeuw als derde abt de
Duinenabdij. Zijn verheerlijking na zijn dood heeft
hij deels aan de natuur te danken. De monniken
schreven de ongeschonden toestand van zijn
stoffelijk overschot in de 17de eeuw toe aan een
mirakel. Vandaag weten we dat zijn lichaam intact
bleef door de loden kist. De welriekende geur
waarover men toen schreef, kan komen van de
kruiden in de kist. “Dit mirakel” en “andere” droegen
bij tot zijn zaligverklaring eind 19de eeuw. Je ziet
het allemaal afgebeeld met Playmobil-figuurtjes
in de expo Idesbald Leeft! Laatste kans om deze
zomertopper te zien.
Doorlopend 10-18 u. - Abdijmuseum Ten Duinen,
Koninklijke Prinslaan 2, Koksijde

5. Natuur op de abdijsite – exclusieve
rondleiding

De ruïnes van de Duinenabdij zijn slechts een schim
van de vroegere grandeur. Het beheer van de site
vergt nog steeds grote inspanningen. Natuurgeweld
baart de gemeente zorgen. Daarnaast brengt
muurvegetatie ook veel waardering met zich mee.
Na een halve eeuw duidt archeoloog Alexander
Lehouck op geslaagde en minder geslaagde
ingrepen. Ecologe Valérie Lehouck geeft uitleg bij
de plantensoorten op de muren: vanwaar komen
ze, welke haat-liefde relatie hebben ze met oude
ruïnes?
Rondleidingen met Valérie Lehouck (dr. biologie,
Arteveldehogeschool Gent) en Alexander Lehouck
(wetenschappelijk medewerker Abdijmuseum Ten
Duinen) om 16 en 17 u. - Abdijmuseum Ten Duinen,
Koninklijke Prinslaan 2, Koksijde
Inschrijven via info@tenduinen.be of 058 53 39 50.

8. Rondleiding: vissershuisje Nys-Vermoote

Het vissershuisje Nys-Vermoote werd in 2001 als
monument beschermd. De gids vertelt over het leven
van de originele bewoners en hun band met de
natuur.
Gidsbeurt 11 u. – Tulpenlaan 46, Koksijde.
Inschrijven nodig cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40.

9. Exclusieve rondleiding Duinpolderovergang Ten Bogaerde

6. Kruidenworkshop

Creatieve vissersvrouwen trokken de duinen in op
zoek naar planten. Met de vitaminen en mineralen
ervan verrijkten ze hun sobere maaltijden. Ook de
struiken en bomen werden gebruikt als natuurlijke
geneesmiddelen bij kinderziekten, kwalen en
verwondingen. Een workshop voor een eenvoudige
bereiding leert wat duinen en wegbermen te bieden
hebben aan eetbare en bruikbare planten.
Workshop om 14.30 u. – NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum, Oostduinkerke. Inschrijven via
navigomuseum@koksijde.be of 058 51 24 68

7. Duinenhuis

- Tentoonstelling van astrofotograaf Karel Teuwen
- Planetariumvoorstelling door de Sterrenjutters
- Onder begeleiding van de Sterrenjutters kan je bij
helder weer met een zonnekijker de zon waarnemen
op het dakterras
- Een natuurgids vertelt over sponzen. Is het een dier
of een plant? Hoe zien ze eruit? Wat eten ze?
- Infostand van De Kerkuil
Doorlopend 10 tot 18 u - Duinenhuis, Bettystraat 7,
Koksijde

Het natuurgebied Belvedère is een van de laatst
bewaarde duin-polderovergangen in Vlaanderen.
Het ligt in het beschermd landschap bij de
abdijhoeve Ten Bogaerde. Marc Leten (Agentschap
Natuur en Bos) vertelt over de middeleeuwse
percelen aan de polderzijde, het nut van de
houtkant op de binnenduinrand, de kopjesduinen
van 19de eeuwse akkertjes en de stuivende
paraboolduinen. Een mix van natuur en cultuur.
Gidsbeurt 14 u. –afspraak parking Carrefour.
Inschrijven nodig via cultuur@koksijde.be of
058 53 34 40.

10. Koksijde Golf ter Hille

Op OMD-dag 10 september is er ook opendeur op
het domein Koksijde Golf ter Hille (Hof ter Hillestraat 2,
Oostduinkerke).
De golf koppelt recreatie aan natuur en neemt
dus ook deel aan de OMD. Neem kennis van
het uitgebreid programma in het artikel over de
opendeur op bl. 27.

Kermis Oostduinkerke en Groendijk
Zaterdag 2 sept.
- 19 u., Groendijk, herberg De Zoeten Inval, dansavond
Zondag 3 september
- 17 u., Groendijk, herberg De Zoeten Inval, gratis
vis, gebakken door de Groendijkse visbakkers en
aangeboden door de gemeentelijke VVV
- 18 u., officieel bezoek aan Groendijkkermis door het
gemeentebestuur en Mieke Garnaal met eredames
onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie
Vrienden van de Brandweer en de folkloristische
dansgroepen De Juttertjes en de Oud-IJslandvaarders
- 20 u., herberg De Zoeten Inval, dansavond
Vrijdag 8 september
- 17 u., herberg Visserswelzijn, kermiskaarting
(org. Oostduinkerkse Vrienden)
Zaterdag 9 september
- 14-18 u., Tip Top, initiaties minigolf
- 19 u., erfgoedhuis, officiële opening van de kermis
door het gemeentebestuur en Mieke Garnaal met
eredames onder begeleiding van de Koninklijke
Harmonie Vrienden van de Brandweer en de
folkloristische dansgroepen De Juttertjes en de
Oud-IJslandvaarders. Aansluitend kermisworp voor
de kinderen door Mieke Garnaal aangeboden door
de foorkramers
Zondag 10 september
- 10 u., strand, t.h.v. Duinpark, garnaalkruiersdemonstratie door de Slepers, vanaf 10.30 u. koken
van de vangst op het museumplein
- 9.15 u., herdenking 73ste verjaardag van de
bevrijding van Oostduinkerke, plechtigheid op de
gemeentelijke begraafplaats, om 10 u. mis in de
Sint-Niklaaskerk met het Beauvarletkoor Koksijde
voor de overleden parochianen (jaargetijde), om
11.15 u. bloemenhulde aan het monument voor de
gesneuvelde verzetslieden en omgekomen burgers
- 11-23 u., zaal ’t Smulhoekje, Komt ekki kiek’n (Kip aan
’t spit)
- 15 u., kermiswandeling met Paradekorps El Fuerte
Maandag 11 september
- 17 u., zaal ’t Smulhoekje, worstenbakte…
- 18 u., clubkampioenschap voor wielertoeristen,
inschrijving en uitbetaling in café ’t Visserswelzijn,
org. WTC De Meeuw
Dinsdag 12 september
- 18 u., herberg Leopold, scampi-avond, vooraf
inschrijven gewenst (058 52 07 10)
Woensdag 13 september
- 16 u., museumplein NAVIGO, kermisspelletjes voor de
kinderen

Donderdag 14 september
- 9 u., Sint-Niklaaskerk, vissersmis, na de dienst
bloemenhulde op het erepark van het Nationaal
Visserijmuseum
- 11 u., herberg ’t Visserswelzijn, gezellig samenzijn
voor de vissers en de vrienden van de visserij,
aangeboden door de Gezondheidsapotheek en de
VVV
- 14 u., zaal Witte Burg, herfstontmoeting seniorendans,
met o.a. koppeldans en lijndans, demonstraties
met herhaling voor iedereen, gratis toegang, org.
Seniorendansgroep de Golfbrekers i.s.m. de VVV
- 15 u., herberg ’t Visserswelzijn, 34ste Grote Prijs
Autohandel Legein, wielerwedstrijd voor eliterenners
zonder contract en beloften
- 20 u., herberg Leopold, kermiskaarting, org. 101 is uit
Vrijdag 15 september
- 19-21 u., herberg Leopold, kermiscafé-chantant
met volkse liedjes van zee en polders door Jan &
Gevolg, gratis toegang
Zaterdag 16 september
- 20 u., herberg Leopold, kermiskampioenschap op de
golfbiljart
Zondag 17 september:
- 14 u., zaal ’t Smulhoekje, pannenkoeken à volonté

Agenda SEPTEMBER
Gegroepeerde activiteiten
- Bibliotheek, bl. 8-9
- Duinenhuis, bl. 21
- Jeugddienst, bl. 23-25
- Sportdienst, bl. 28-29
- Oostduinkerke-kermis, bl. 40

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

Opname in agenda oktober
Activiteiten van verenigingen voor de editie
oktober op uiterlijk vrijdag 1 sept. 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.)

Donderdag 31 augustus
* 17-20 u., Koksijde-Dorp, t Oud Schooltje (Kerkstraat 20A)
bloedinzameling door het Rode Kruis

Vrijdag 1 september
* 15.45 u., Oostduinkerke, strand,
demorit door de garnaalvissers te paard

Zaterdag 2 september
* 16.30 u., Sint-Idesbald, kerk
Herdenkingsplechtigheid voor de Canadese soldaat Charles
Richards, 17.30 u. bloemenhulde, 17.45 u. optocht door de
Strandlaan en défilé op het Grardplein

Maandag 4 september
* 14 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Ontspanningsnamiddag voor 55-plussers van Baaldje met koffie,
taart en muzikale ambiance door De Notenkrakers

Dinsdag 5 september
* 14.30 u., Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling voor senioren, zie bl. 19

Woensdag 6 september
* 17-19.30 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg
bloedinzameling door het Rode Kruis

Donderdag 7 september
* 14.30 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis, Galloperstraat 48
Lezing Een ander perspectief op Turkije door prof. dr. Dries
Lesage (UGent) toegang (koffie incl.) 5 euro, leden 3 euro, info,
marc-mortier@telenet.be, 0475 97 21 98, org. UPV-Westkust en
Vermeylenfonds K-Odk

Vrijdag 8 september
* 8.30 u., Oostduinkerke, strand,
demorit door de garnaalvissers te paard en te voet (door de
Stienestekers)
* 18-19 u., Koksijde-Dorp, Noordduinen
Eerste open repetitie van het nieuwe kinderkoor Beau-re-mi, en
van 20 tot 21.30 u. open repetitie van het jongerenkoor Jokobeau,
org. Beauvarletkoor Koksijde, zie bl. 7
* 18.45 u., c.c. CasinoKoksijde
Prijsuitreiking van de zomerfietszoektocht VVV

Zaterdag 9 september
* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Ecologie van de duinen,
info www.iwva.be/bezoekers

Zondag 10 september
* Heel de dag, Oostduinkerke, Koksijde Golf ter Hille,
opendeurdag op het golfdomein, zie bl. 27
* 10 u., Oostduinkerke-Duinpark, strand
Demo garnaalkruien te voet + koken van de vangst in NAVIGOmuseum
* 29ste Openmonumentendag OMD, zie bl. 38-39

* Wulpen, Dijk, wandelzoektocht met animatie

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

* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Vruchten en zaden,
info www.iwva.be/bezoekers

Maandag 11 september

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

Zondag 3 september
* 10.30 u., Sint-Idesbald, c.c. Taf Wallet (Veurnelaan109)
Voorstelling van de nieuwe vereniging CoxyPics voor (amateur)
fotografen, zie bl. 20
* 14 u., Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde
Erfgoedwandeling met gids (inbegr. In het ticket)
* 14 u., Koksijde, Zuid-Abdijmolen (Van Buggenhoutl.)
Geleide kruidenwandeling Eerste sporen van de komende herfst
* 15-17 u., Koksijde-Bad, Gezelleplein
Optreden MG Brothers

* 10.45 u., Oostduinkerke, strand,
demorit door de garnaalvissers te paard

Dinsdag 12 september
* 14.30 u., Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling voor senioren, zie bl. 19

Woensdag 13 september
* 17-19.30 u., Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne (Strandlaan 128)
bloedinzameling door Het Rode Kruis
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Film La Danseuse (FR-BE, 2016, 108 min.), het fascinerende
levensverhaal van een innoverende choreografe, met Lily-Rose
Depp e.a., toegang 6 euro, info www.casinokoksijde.be

Donderdag 14 september

Zondag 24 september

* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Ontmoetingsnamiddag (praten, spelletjes en breien),
www.sociaalhuiskoksijde.be, zie bl. 20

* 14 u., Koksijde-Bad, einde Zeedijk, Elisabethplein
Geleide wandeling Snoepen van duinbessen in de
Schipgatduinen

Vrijdag 15 september

* 14 & 17 u., Oostduinkerke, Koksijde Golf ter Hille
Familievoorstelling Vreemde Vogels door Julie Delrue en Federika
Del Nero, zie bl. 34

* 14-16 u., Sint-Idesbald, ’t Oud klooster (Strandlaan 239)
Koffienamiddag voor senioren uit Sint-Idesbald, zie bl. 14
* 14.30 u., Oostduinkerke, strand, demorit door de garnaalvissers
te paard en te voet (door de Stienestekers)
* Oostduinkerke, terreinen Witte Burg
Trekpaardenhappening

Zaterdag 16 september
* Oostduinkerke, terreinen Witte Burg
Trekpaardenhappening
* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling De link tussen de Doornpanne en de Hoge
Blekker, info www.iwva.be/bezoekers

Zondag 17 september

Maandag 25 september
* 10.15 u., Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
20ste Kapittel van de Culinaire Orde van de Sint-Jacobsmossel,
zie bl. 34

Dinsdag 26 september
* 14.30 u., Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling voor senioren, zie bl. 19

Woensdag 27 september
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Film The Salesman (IR-FR 2016,125 min.), Indringend verhaal
over een Iraans koppel in Teheran dat ongewild bij louche zaken
betrokken raakt, toegang 6 euro, www.casinokoksijde.be

* Oostduinkerke, terreinen Witte Burg
Trekpaardenhappening

Donderdag 28 september

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

* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Ontmoetingsnamiddag (praten, spelletjes en breien),
www.sociaalhuiskoksijde.be, zie bl. 20

Maandag 18 september

Vrijdag 29 september

* 13.30-17 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Verkeersquiz voor senioren, zie bl. 14

Dinsdag 19 september
* 14.30 u., Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling voor senioren, zie bl. 19
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Toneelmonoloog Wij, Varkenland door Lucas De Man, zie bl. 16

Woensdag 20 september
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Film Moonlight (VS 2016,106 min.), oscarwinnaar Beste Film 2017,
met Trevante Rhodes, Ashton Sanders, Mahershala Ali e.a., toegang
6 euro, info www.casinokoksijde.be

Vrijdag 22 september
* 20 u., Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Optreden André Brasseur & Band, zie bl. 34

Zaterdag 23 september
* 8.45 u., Koksijde-Bad, strand, Horloge rechts
Demo garnaalkruien te voet + initiatie door De Gernoarskruwers,
info jean.lycke@telenet.be
* 9.15 u., Oostduinkerke, strand,
demorit door de garnaalvissers te paard + koken van de vangst

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Humor Erhan Demirci – KOMT GOED!, de eerste avondvoorstelling
van deze Limburgs/Brusselse Turk, toegang: 14/11 euro,
info www.casinokoksijde.be

Zaterdag 30 september
* 14-19 u., Koksijde-Dorp, oc Noordduinen (Helvetiastraat 47)
Opendeurweekend van de kledingbank Camino, zie bl. 17
* 10-18 u., Koksijde-Bad, Zeelaan
Culinaire modepromenade
* 13 u., Wulpen, Veurnekeiweg
Doortocht van de internationale wielerwedstrijd Circuit
Eurometropoletour Franco Belge

Zondag 1 oktober
* 10-17 u., Koksijde-Dorp, oc Noordduinen (Helvetiastraat 47)
Opendeurweekend van de kledingbank Camino, zie bl. 17

Maandag 2 oktober
* 19 u., c.c. CasinoKoksijde
Uiteenzetting ‘Sana-methode’ door Sandra Bekkari, 21 u.
vragenronde, 21.30 u. signeersessie, praatje met Sandra en
degustatie van drie gerechtjes (door de Normandie) volgens de
Sana-principes, prijs 48 euro pp (excl. reserveringskosten),
info www.nice-events.be

* 10 -18 u., Koksijde-Bad, strand, Horloge rechts
Doggyday ten voordele van Ganzeweide “wandel mee met Tilla”,
start wandeling tussen 10 en 14 u., hondenmarkt van 10 tot 18 u.,
info tilla@post.com

CasinoKoksijde: regeling tickets
en nieuwe openingsuren

* 10.30 u., Sint-Idesbald, Paul Delvauxmuseum
Heel de dag gratis toegang tot het museum n.a.v. de 120ste
verjaardag van Paul Delvaux’ geboorte, zie bl. 7

Het bespreekbureau van c.c. CasinoKoksijde bevindt
zich in het cultuurcentrum zelf.
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.

* 10.30-18 u., Oostduinkerke-Dorp, Schoolstraat
Oostduinkerke Kids, zie bl. 43

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

* Stoer
Tot 10 september in Kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan 266,
Koksijde), van dinsdag tot zondag 14-18 u. Drie ateliers van de
Westhoekacademie geven een eigen artistieke interpretatie aan
het verschijnsel tatouages.

* Cabin Art - Storm
Van 3 juni tot 17 september op strandcabines langs de Zeedijk in
Sint-Idesbald

* Edelsmeedkunst van Wilfrieda Van De Velde en fotografie
van Pierre Moreau
Tot 11 sept. in galerie Welnis (Astridplein Oostduinkerke), open 1012 u. & 13.30-17 u. (niet op zondagvoormiddag)

* Playmobil-expo: Idesbald leeft
Tot 10 september in het Abdijmuseum Ten Duinen
* Good Boy Bad Boy
Tot 24 september in Kunstencentrum Ten Bogaerde i.s.m. FRAC
Nord-Pas-de-Calais, openingsuren en ticketprijzen op www.koksidje.
be/kunstencentrumtenbogaerde

* Schilderkunst van Gigi Praet
Tot 17 september in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 40 in SintIdesbald), open 14-18 u. van dinsdag tot zondag
* Figura, beelden en tekeningen van George Grard
Tot 1 oktober in Art Gallery De Muelenaere & Lefevere (Polderstraat
76, Oostduinkerke), info@dmlgallery.be, www.dmlgallery.be

* Onze vissers, het DNA van het zilte leven
Tot 7 januari in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke,
openingsuren & ticketprijzen op www.navigomuseum.be

* Beeldhouwkunst van Yves Delplace
in Kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be)

* Delvaux, uitnodiging voor een verhaal
Tot 7 januari in het Paul Delvauxmuseum, Delvauxlaan, info www.
delvauxmuseum.com, 058 52 12 29, info@delvauxmuseum.be

Speelplezier op Oostduinkerke Kids
Op zaterdag 23 september is er weer Oostduinkerke Kids. Het belooft opnieuw een supertoffe dag te worden
met gratis attracties voor alle leeftijden.
Oostduinkerke Kids vindt van 10.30 tot 18 u. plaats, in de Vrijheidstraat, Schoolstraat, Polderstraat en op het
binnenplein van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke-Dorp. Zowel de allerkleinsten als de tieners
kunnen er zich gratis uitleven op de vele attracties.
Voor de kleinsten - De allerkleinsten zullen zich niet vervelen. De springkastelen, speelrups, klauterparcours en
kleuterfietsjes zorgen voor uren speelplezier. Of laat je omtoveren tot een prinses of superman aan de gratis
grimestand. Bij de plezante infostand kan je terecht voor leuke animatie met de plezante figuren.
Klim- en klauterplezier - Aan klimmen zal het ook niet ontbreken. Er is een Fire Rescue stormbaan, een Bungee
Trampoline en er zijn survivalbanen. Waag een sprong van de supercoole hangbrug Base Jump of beleef dolle
pret op de gekke fietsen. Kom je tegenstander verslaan in de gamezone waar je kan voetballen of een echte
race challenge houden. Klim door een web van banden naar een hoogte van 10 m op de Spider-Toren XXL.
Opendeur bij de brandweer - De brandweer van
Oostduinkerke zet ook tijdens Oostduinkerke Kids zijn
deuren open voor het publiek. Kom alles te weten over
het leven van een echte brandweerman tijdens de
brandweerspelen.
Visserijmuseum - Ook het Nationaal Visserijmuseum
doet mee. Er is gratis toegang voor iedereen van 14
tot 18 u. In de expo Onze Vissers. Het DNA van het Zilte
Leven zijn er drie kinderzoektochten volgens leeftijd:
van 3 tot 5 jaar, van 6 tot 9 jaar en van 10 tot 14 jaar.
Info - Dienst Toerisme, Zeelaan 303, 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be, www.visitkoksijde.be

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen

c.c. Casino Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 29 99

T 058 53 34 44

T 058 53 39 50,

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

abdijmuseum@koksijde.be cultuurcentrum@koksijde.be

www.visitkoksijde.be

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be jeugddienst@koksijde.be
www.hetbedrijf.be

T 058 51 24 68,
info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be

