23ste jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

Tij-dingen7-8
juli-augustus
2018

Volg Koksijde op sociale media!

De gemeente Koksijde wil jou zo goed mogelijk informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is terug te vinden
op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kan je op YouTube en
Instagram bewonderen. Log in op verschillende gemeentelijke locaties via
Swarm of ontdek allerlei leuke foto’s en websites via Pinterest!

Uw blik op Koksijde

Ook jij deelt Koksijde massaal op
sociale media. Tij-dingen pikt er
hier maandelijks een aantal uit!
Heb je een leuke foto of filmpje?
Deel ze met ons via Instagram
(#igKoksijde) of Twitter.

Koksijde op sociale media
www.facebook.com/
Koksijde-Oostduinkerke
@gem_koksijde
koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube;com/
GemeenteKoksijde
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hoogwater
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03.46 en 16.02
04.16 en 16.29
04.47 en 17.00
05.23 en 17.39
06.08 en 18.28
07.07 en 19.34
08.18 en 20.46
09.24 en 21.49
10.25 en 22.49
11.23 en 23.46
12.17
00.38 en 13.07
01.27 en 13.53
02.14 en 14.38
03.00 en 15.23
03.48 en 16.11
04.38 en 17.01
05.33 en 17.57
06.34 en 18.57
07.35 en 19.58
08.36 en 21.01
09.42 en 22.09
10.57 en 23.23
12.03
00.24 en 12.52
01.10 en 13.33
01.48 en 14.08
02.22 en 14.40
02.54 en 15.09
03.23 en 15.36
03.51 en 16.03

10.17 en 22.42
10.45 en 23.14
11.19 en 23.52
12.00
00.38 en 12.50
01.33 en 13.51
02.33 en 14.56
03.33 en 16.00
04.35 en 17.05
05.37 en 18.10
06.39 en 19.11
07.34 en 20.03
08.24 en 20.51
09.12 en 21.38
09.58 en 22.24
10.43 en 23.11
11.30 en 23.58
12.17
00.48 en 13.07
01.40 en 14.00
02.36 en 15.01
03.41 en 16.18
05.00 en 17.46
06.13 en 18.47
07.08 en 19.35
07.53 en 20.16
08.30 en 20.52
09.02 en 21.23
09.28 en 21.52
09.54 en 22.22
10.26 en 22.55

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Colofon

Hulp- en wachtdiensten

Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie
Lander Van Hove
Eindredactie: Ilse Chamon
Hoofdredactie: Dries Dawyndt
Redactie: diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto vermeld
Redactieraad: Lander Van Hove, Ilse Chamon,
Dries Dawyndt, Dirk Van Hove, Thierry Boonefaes
en Marie Godderis

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Word abonnee
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro (tot eind
2018) 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 2018”

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 alle vragen over gemeentelijke diensten,
openingsuren, etc. bel je het algemeen
telefoonnummer. Daar helpen we je verder of
verbinden we je door met de gewenste dienst.

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) is 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.).
Volledige lijst op www.apotheek.be
Per telefoon:
9-22 u.: telefonische wachtdienst 0903 99000
22-9 u.: politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor
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 oproepnummer 0903 39969. Tijdens
de wachtdienst is de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.
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04.22 en 16.36
04.57 en 17.13
05.38 en 17.56
06.26 en 18.49
07.28 en 19.58
08.41 en 21.11
09.52 en 22.21
11.00 en 23.27
12.01
00.25 en 12.53
01.14 en 13.38
02.00 en 14.21
02.44 en 15.05
03.29 en 15.50
04.17 en 16.37
05.07 en 17.27
06.01 en 18.22
06.59 en 19.20
07.57 en 20.21
09.01 en 21.31
10.19 en 22.55
11.37
00.03 en 12.29
00.50 en 13.10
01.27 en 13.44
01.58 en 14.13
02.27 en 14.40
02.55 en 15.07
03.24 en 15.37
03.56 en 16.10
04.32 en 16.47

11.01 en 23.32
11.40
00.12 en 12.22
00.57 en 13.11
01.52 en 14.13
02.55 en 15.23
04.01 en 16.33
05.08 en 17.46
06.17 en 18.55
07.19 en 19.50
08.10 en 20.37
08.56 en 21.22
09.40 en 22.06
10.24 en 22.50
11.07 en 23.35
11.52
00.21 en 12.37
01.09 en 13.26
02.02 en 14.24
03.03 en 15.35
04.15 en 17.07
05.42 en 18.22
06.47 en 19.14
07.34 en 19.56
08.10 en 20.30
08.39 en 20.59
09.03 en 21.27
09.31 en 21.57
10.05 en 22.32
10.41 en 23.09
11.19 en 23.47

Referentieplaats is Nieuwpoort.

7-8

In het spoor van onze
IJslandvaarders…
Een delegatie van het Nationaal
Visserijmuseum reisde eind
mei af naar IJsland. Op de
begraafplaatsen van Vík,
Fáskrúðsfjörður en Reykjavik bracht
de groep hulde aan de ter plaatse
overleden vissers van de Westkust.

13
Openbare werken
De heraanleg van de Zeedijk
tussen Sint-Idesbald en Ster der Zee
is afgerond. Ook de Albert I-laan
en het Europaplein zijn vernieuwd.
Binnenkort komt er zelfs een
uitkijktoren op de Hoge Blekker.

En verder:

15
Ontdek onze beachbars en
surfclubs
De hipste strandbars en surfclubs
vind je in eigen gemeente.
We beschikken zelfs over een
openluchtzwembad op de Zeedijk,
als enige badplaats aan onze kust.

Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad

4

Jan Calcoen krijgt medaille

7

Cultuur en erfgoed
Abdijmuseum: Feest in de Abdij

10

Visserijfolkloreavonden in
Zomer in het NAVIGO-museum

12

Openbare werken

15

Welzijn
In de kijker: de Seniorenadviesraad 17

39
Topmanifestaties in de
zomer
Tijdens de maanden juli en
augustus valt er opnieuw heel
wat te beleven in onze gemeente:
Clics Koksijde, Waterfollies en
het Wulps Weekend zijn maar
enkele voorbeelden van onze
topmanifestaties.

Milieu		
Activiteiten in het Duinenhuis

19

Jeugd

20

Sport
Beach Run: jaarlijkse strandloop

25

Proficiat aan onze jubilarissen 28-30
Burgerlijke stand

31

De voorbije maand

40-43

in woord en beeld

32-35

Podium en evenementen

36-43

Snippers uit de raad van 28 mei
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 inbegrepen, tenzij anders vermeld.

LIVE

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

Zonnepanelen op feestzaal Witte Burg en tennishal TC Koksijde Er komen zonnepanelen op de daken van feestzaal Witte Burg en de
tennishal van TC Koksijde. Kostprijs: 600.000 euro voor vier jaar, er is
een aanvullende subsidie van de provincie mogelijk. Unaniem.
Renovatie fonteinen De Poort en Konzplein - De raad stelt een
firma aan voor de renovatie van de fontein op het Konzplein en
het kunstwerk De Poort aan het rondpunt in de Zeelaan. Beide
fonteinen kampen met waterverlies. De raming van 435.000 euro
werd goedgekeurd (twee tegen).
Bouw museumdepot en educatieve museumruimte bij NAVIGO Deze ruimte moet materiële getuigenissen en immateriële kennis
herbergen. Vandaar dat het gebouw wordt opgesplitst in een
locatie voor objecten en in een educatieve ruimte waar plaats zal
zijn voor een demonstratiekeuken om traditionele visgerechten te
bereiden. Het vooropgestelde budget voor de bouw (1.500.000
euro) werd unaniem goedgekeurd.

Gemeente en Sociaal Huis smelten samen
Tope Sterk is de werknaam voor de veranderingsprocessen die momenteel lopen om de
nakende samenwerking tussen gemeente en Sociaal Huis eind dit jaar te laten uitmonden
in een nieuwe, slagkrachtige en mensgerichte organisatie. Inmiddels werden een
algemeen directeur, financieel directeur en adjunct-algemeen directeur aangesteld.
Het Decreet Lokaal Bestuur
bepaalt de toekomstige
werking van gemeenten en
legt de integratie van het
Sociaal Huis vast. In onze
gemeente nam de raad op 28
mei kennis van de aanstelling
van algemeen directeur Joeri
Stekelorum en financieel
directeur Jean-Philippe
Vandeputte. Pascale Feys
werd aangesteld als adjunctalgemeen directeur.
Tope Sterk
Eind maart werden al vijf
waarden en de nieuwe
gemeentelijke missie
voorgesteld aan alle personeelsleden. Die waarden (respect, open communicatie, collegialiteit, groei en
positiviteit) en de nieuwe visie kwamen tot stand na enkele collectieve en intense brainstormsessies door de
personeelsleden. Meer dan tweehonderd van hen kwamen hiervoor eind februari bijeen. In een volgende
fase wordt een nieuw organogram uitgewerkt voor de diensten van het Sociaal Huis en de gemeente.

Wespennest melden via e-loket of wespofoon
Voortaan is er één centraal onlineformulier om een wespennestverdelging
aan te vragen bij Brandweer Westhoek. Bellen kan naar de wespofoon.
Info: e-loket op www.brandweerwesthoek.be – wespofoon: 058 60 39 90

De burgemeester aan het woord
De grote vakantie is begonnen: iedereen stoomt zich klaar voor twee maanden lang zon, zee en strand.
Geniet van een mooie wandeling op de vernieuwde Zeedijk tussen Sint-Idesbald en Ster der Zee of breng
een bezoek aan het Wulps Weekend. Voor onze inwoners is het elke dag een beetje vakantie. Ontdek alle
evenementen in deze dikke zomereditie van Tij-dingen.
T-d: “In dit nummer staan we al eens kort stil bij de
beleidsprioriteiten en de toekomst van het Sociaal
Huis.”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dat klopt.
Begin volgend jaar smelten de gemeente en het
Sociaal Huis samen, maar dat wil niet zeggen dat we
inhoudelijk van koers veranderen. Concreet bedoel ik
daarmee: we blijven hulp verlenen aan wie dat nodig
heeft. Zo is er een uitgebreide vrijwilligerswerking om
vereenzaming bij senioren op te sporen en aan te
pakken. De inkanteling van het Sociaal Huis verloopt
overigens vlot in onze gemeente. Joeri Stekelorum is
inmiddels aangesteld tot algemeen directeur, Pascale
Feys tot adjunct-algemeen directeur. Jean-Philippe
Vandeputte is de nieuwe financieel directeur. Ik wens
hen veel succes toe.” (Zie blz. 4)
T-d: “De meeste openbare werken zijn net op tijd
afgerond.”
Burgemeester: “Inderdaad. Het was een bewuste
keuze om onze inwoners en de toeristen tijdens de
zomervakantie zo weinig mogelijk op te zadelen met
overlast op dat vlak. Ik denk dat we geslaagd zijn
in dat opzet. De heraanleg van de Zeedijk tussen
Sint-Idesbald en Ster der Zee is helemaal afgewerkt
en ook aan de andere kant, tussen Ster der Zee en
Koksijde-Bad, is alles voor het overgrote deel klaar. In
het voorjaar rondden we de wegenwerken af aan
de Albert I-laan. Voortaan vinden we daar brede en
veilige fietspaden. Ten slotte zit ook het Europaplein
sinds kort in een nieuw kleedje.” (Zie blz. 15)

T-d: “In Koksijde-Dorp staan er binnenkort ook
werkzaamheden op het programma?”
Burgemeester: “Alles wordt in gereedheid gebracht
om zo snel mogelijk te starten. Alle inwoners van
Koksijde-Dorp zijn alvast uitgenodigd op de infoavond
op dinsdag 4 september, om 18 uur in de theaterzaal
van cultuurcentrum CasinoKoksijde.”
T-d: “Het activiteitenaanbod voor de volgende acht
weken is alvast enorm.”
Burgemeester: “Dat kan ik alleen maar bevestigen. De
gemeentediensten zetten elk jaar hun beste beentje
voor om tot een volwaardig aanbod te komen
voor jong en oud. De musea pakken bijvoorbeeld
opnieuw uit met de Abdij- en Visserijfolkloreavonden,
topattracties voor het hele gezin. Maar er is veel
meer dan dat: ik denk maar aan de Beach Run of
al de tentoonstellingen. Achteraan in dit nummer
staat trouwens een overzicht van de toeristische
topmanifestaties zoals Clics Koksijde, Waterfollies en
het Wulps Weekend.” (Zie blz. 40-43)
T-d: “Tot slot: met Bredene Handzame Classic Koksijde
haalde onze gemeente onlangs opnieuw een mooie
wielerwedstrijd binnen.”
Burgemeester: “De wedstrijd vindt plaats op 22
maart 2019, met vertrek in Bredene en aankomst in
Koksijde. We kiezen bewust voor het voorjaar, net voor
de periode van de grote klassiekers. De koers komt
rechtstreeks op televisie, daarmee staat onze mooie
gemeente nogmaals in de kijker. Ook de Duinencross
blijft een vaste waarde op de wielerkalender. Dankzij
dit langdurig contract met Handzame Classics zitten
we gebeiteld voor de volgende jaren.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche:
“De heraanleg van de Zeedijk tussen
Sint-Idesbald en Ster der Zee is
helemaal afgerond.”

De testkaravaan komt naar jouw gemeente!
Altijd al eens een elektrische fiets willen testen? Wil je ervaren hoe vlot je je kinderen met een elektrische
bakfiets naar school brengt? Probeer dan gedurende twee weken gratis een fiets uit. Er zijn twintig
elektrische fietsen en vijf elektrische bakfietsen, snel inschrijven is de boodschap.
Praktisch

• 30 juli: start inschrijvingen
• 2-15 oktober: eerste testperiode
• 15-29 oktober: tweede testperiode

Surf naar www.testkaravaan.be, klik rechts op de
gemeentelijke campagne en schrijf je in.

Opendeurweekend Dierenasiel Ganzeweide
op 1 en 2 september
Tijdens het eerste weekend van september is iedereen welkom tussen
13.30 en 18 u. op het oud munitiedepot (Langeleedstraat 12) in Koksijde.
Info: www.ganzeweide.be.

Vrienden der Blinden openen nieuw gebouw
op 8 september
De traditionele opendeurdag van het opleidingscentrum voor Blindengeleidehonden
in Koksijde vindt dit jaar plaats op zaterdag 8 september. Het wordt een speciale editie,
want om 10.30 u. is er de officiële opening van het nieuwe functionele gebouw.
Info: www.vriendenderblinden.be, 058 53 33 00, info@vriendenderblinden.be.

Dag van de Mobiliteit op zaterdag 15 september
Op zaterdag 15 september vinden in en rond het gemeentehuis (van 10 tot 17 u.) allerlei activiteiten plaats
omtrent mobiliteit en verkeer en er staan ook infostandjes.

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be(18)
Deze inhuldigingsstoet werd in 1953 georganiseerd
voor Rosette Dewitte, de nieuwe burgemeester
van Oostduinkerke. Aan deze stoet namen heel
wat dorpsbewoners deel. Op de foto zien we een
afvaardiging van de sportclub. Frans Houpelyne zit
geknield in het midden.
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 37 62
of via caroline.vandenberghe@koksijde.be.
Bekijk eens www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/
westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt

Rode Kruis Koksijde geeft cursus Eerste Hulp
De Rode Kruis-afdeling Koksijde start een cursus Eerste Hulp op woensdag 12
september, om 19 u. in ’t Oud Schooltje (Kerkstraat, Koksijde-Dorp). Daarna volgen nog
tien lessen: op 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 24 oktober en 7, 14 en 21 november.
Leer hoe je best reageert in noodsituaties, hoe je de eerste zorgen toedient en de
hulpdiensten correct alarmeert. Een must voor jongeren die volgend jaar EHBO-helper
willen zijn. (zie blz. 20)
Info en inschrijvingen: vorming@koksijde.rodekruis.be, 0479 330 912 (lesgeefster: Ann Duyck)

Jan Calcoen krijgt
medaille na
heldendaad
Koksijdenaar Jan Calcoen werd samen met Ward
Ferlin, Steve Pinson en Philippe Vandenbussche
gehuldigd in het stadhuis van Nieuwpoort. Dit
heldenkwartet redde het leven van de negenjarige
Antonia, een Duits meisje dat onder het zand
bedolven raakte.

Graaf je eigen graf niet:
enkele veiligheidstips
Enkele veiligheidstips naar aanleiding van het
bijna-ongeval:

• Graaf geen putten dieper dan de kniehoogte van de
kleinste persoon uit je groep
• Vul je eigen putten terug op als je het strand verlaat
• Als je een diepe put ziet op het strand, is het
aangewezen om die put op te vullen
• Vertel je kinderen over het gevaar van diepe putten
• Vraag aan je kids om melding te maken van diepe
putten, zo kan je het nodige doen
• Graaf geen tunnels of doorgangen tussen
verschillende putten
• Hoe droger het zand, hoe groter het instortingsgevaar

Erfgoedconsulenten
inventariseren waardevolle
panden in Koksijde
Heb je onze twee erfgoedconsulenten al gespot in het
straatbeeld? Kaat Vandoorne en Sarah Verstaen inventariseren
deze zomer alle waardevolle panden op vlak van architectuur
en lokale geschiedenis in Koksijde.
Vijftien jaar geleden startte Sarah Willems met diezelfde
inventaris van waardevol niet-beschermd bouwkundig erfgoed
in Koksijde. Haar bevindingen schreef ze neer in het boek
Koksijde, een bewogen architectuurgeschiedenis.
Intussen is deze inventaris toe aan een update. Alle huizen uit
de twee hoogste categorieën krijgen een nieuw nazicht. De
erfgoedconsulenten vertalen alle relevante informatie naar een
actuele stand van zaken.
Info: via onroerenderfgoed@koksijde.be of 058 53 34 40.

Handelaars van Sint-Idesbald dumpen wegwerpzakjes
Mei Plasticvrij is al een tijdje achter de rug, maar ook de handelaars van SintIdesbald binden sindsdien de strijd aan tegen de plastieken wegwerpzakjes.
Met de campagne Bye Bye Wegwerpzakje willen de handelaars hun klanten
aanmoedigen om een eigen draagtas te gebruiken.

Deelnemers: slagerij Dierendonck, vishandel Nautilus, vishandel Mare Nostrum, bakkerij
Destrooper, bakkerij de drie B’s, bakkerij Kapelhof, groentenwinkel Divers, krantenwinkel Cine
Oscar, supermarkt Spar Weekend, kledingwinkel WeekendMode, kinderboetiek Bébis boutique,
Rita’s sandwichbar, apotheek Idesmedica, apotheek ‘t Baaltje, slagerij Blanckaert, Optiek Baes.

Tentoonstellingen in de zomer
Beaufort – hedendaagse kunsttriënale
In Koksijde-Bad staat het monumentale werk Really
Shiny Things That Don’t Really Mean Anything van
Ryan Gander. Dit werk bestaat uit een grote bal
gebouwd uit een heleboel glanzende objecten. De
kunstenaar geeft geen vaste uitleg over de betekenis
ervan, maar beseft dat de toeschouwers er zelf veel
betekenissen aan zullen geven.

Shiny things is te bewonderen in de Zeelaan, ter hoogte van het
gemeentehuis. Beaufort2018 houdt ook halt in Oostduinkerke.
In Galerie Welnis, het toerismekantoor, toont de Egyptische
kunstenares Iman Issa enkele werken uit haar Lexicon.

Delvaux, een introspectieve blik met
de crayonmanier
Only art can break your heart
(zie blz. 21 t.e.m. 23)

De gemeente verwelkomt opnieuw kunstwerken
in Kunstencentrum Ten Bogaerde uit het
gerenommeerde Frac Grand Large – Hauts-deFrance uit Duinkerke. In het unieke kader van
de gerenoveerde schuur worden aantrekkelijke
kunstwerken tentoongesteld.
Ook de vaste collectie, in de George Grardzaal en
de beeldentuin, is gratis toegankelijk.
Van 23 juni tot 23 sept., Kunstencentrum Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 10, 058 53 34 40, cultuur@koksijde.be
Info, randprogramma en openingsuren: www.koksijde.be/
kunstencentrumtenbogaerde.

Vissen in het verleden. 500 jaar
zeevisserij (zie blz. 13)
Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum slaat de
handen in elkaar met het Museum aan de Stroom
(MAS), het Abdijmuseum Ten Duinen en het Vlaams
Instituut van de Zee (VLIZ) om voor het eerst het
verhaal van de visserij van de late middeleeuwen tot
nu in beeld te brengen.

Van 1 juli tot 6 januari 2019 in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum,
058 51 24 68, info@navigomuseum.be.
Info en openingsuren: www.navigomuseum.be.

Een introspectieve blik met de crayonmanier is het
sluitstuk van de cyclus van drie tentoonstellingen
die het museum wijdde aan de prentkunst van Paul
Delvaux. Dit luik is een ode aan de vitaliteit van
de kunstenaar, die zich op het einde van zijn leven
toelegde op een voor hem nieuwe techniek. De
tentoonstelling toont opvallende verwantschap met
vroegere werken en benadrukt het belang van het
verleden als creatieve bron.

Info: www.delvauxmuseum.com, 058 52 12 29, info@delvauxmuseum.be.

Getij-Dingen04 – kunst van
Oostduinkerke tot Sint-Idesbald
Tijdens de openluchttentoonstelling Getij-Dingen vind
je kunstwerken aan 15 meetpalen op het strand van
Oostduinkerke tot Sint-Idesbald, verspreid over 8 km.
Ontdek welk effect de zee op deze kunstwerken heeft
door ze twee keer per dag te overspoelen.
Deelnemende kunstenaars zijn Vanessa Aelbrecht, Willy
Baeyens, Christiaan Billiet, Geert Defurne & Chris Hubrecht,
Marc Galle, Mie Ghesquiere, Henk Korthuys, Marie Lechat,
Patrick Lemineur, Myriam Selleslagh, Marc Van Thienen, Geert
Vanderplancke, Marc Vanhecke, Leen Van Landeghem en de
Afdeling Vrije Grafiek van de Westhoek Academie Koksijde.
Toegankelijk bij laagwater. Brochure verkrijgbaar in de
toerismekantoren.

Cabin Art: de Abdij en de Zee
Het thema van de tiende editie van Cabin Art is
de Abdij en de Zee. Het historische verhaal van de
middeleeuwse Duinenabdij van Koksijde inspireerde
de kunstenaars. Dertig witte strandcabines langs de
Zeedijk in Sint-Idesbald worden daardoor precies
teletijdcabines. Informeer bij de dienst Toerisme naar
het deelnameformulier en kies de mooiste cabine.

Kapel Ster der Zee

Koninklijke Baan 266, Koksijde (dienst Cultuur & Erfgoed, 058
53 34 40, open van 14 tot 18 u. van dinsdag tot zondag, gratis
toegang)

* Willy Baeyens – Left Luggage,
van 14 juli tot 19 augustus
* Etana, meerdere kunstvormen,
van 25 augustus tot 23 september

Tot 9 september, Zeedijk, Sint-Idesbald. Gratis.

Gratis rondleidingen op 8 & 22 juli en 12 & 19 aug.
Start om 10.30 u. aan toerismekantoor (Sint-Idesbald).
Info: cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40.

Kapel Rozenkrans

Albert I-laan 54a, Oostduinkerke (dienst Cultuur & Erfgoed,
058 53 34 40, open van 14 tot 18 u. van dinsdag tot zondag,
gratis toegang)

Keunekapel
H. Christiaenlaan 40, Sint-Idesbald (dienst Cultuur & Erfgoed,
058 53 34 40, open 14 tot 18 u. van dinsdag tot zondag, gratis
toegang)

• Vlaamse strijd op doek, canvassen van Gil,
van 28 juni tot 15 juli
• Lejeune – De Buck - Baeck, schilderkunst,
van 19 juli tot 12 augustus
• Art @ Sea, meerdere kunstvormen,
van 16 augustus tot 16 september

• Fernand Vanderplancke, beeldhouwkunst, i.s.m.
de Cultuurraad, van 1 augustus tot 2 september

Expo-varia

• Bronzen sculpturen “Jonneke Kodde” (tot 29 juli)
• Eternity: G. Buysse (fotografie), I. Gabriels, I. Miramontes en
F. Van Mieghem (sculpturen) (vanaf 3 augustus)

in Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
(Polderstraat 76, Oostduinkerke), 14-18 u. op vr, za en
zo, en feestdagen, 058 51 47 57, 0475 38 66 02,
www.dmlgallery.be, info@dmlgallery.be
• Werk van Koen Van den Broek, Fred Bervoets, Andreas Golder,
Ramon Lombarte, Wang Ke, Han Yajuan, Joel Morrison,
Jonathan Meese, Melissa Gordon, Madison, Jean-Luc
Moerman (tot 15 juli)
• Werk van Zheng Delong, Jean-Luc Moerman, Charlie Roberts,
Jonathan Meese, Wang Ke, M.B. Leunen etc. (na 15 juli)

in galerie ART SPACE (Grardplein 7, Sint-Idesbald),
tijdens het weekend open van 16 tot 18 u.,
info art-space@proximus.be
• Beeldhouwkunst (keramiek) van Hubert Minnebo
in Kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald
(lievino@lievino.be)
• Beelden van Piet Florizoone (†2015) en Margrit Van Nuffel
in de vernieuwde toonzaal Unique Art – Gallery Margrit

(Dorpstr. 36 Oostduinkerke), 058 51 33 66 en
0475 52 98 60
• Net Iets Anders (schilderkunst, keramiek, assemblages en
collages): kunst van de bewoners met een beperking

in Huize Rozenwingerd (site Bollaard, Hof Ter
Hillestr. 1 Oostduinkerke), open op woensdag en
vrijdag (14-16.30 u.), 058 53 38 59, wim.verhelst@
rozenwingerd.be

Info: www.visitkoksijde.be/nl/galeries-en-ateliers

Feest in de Abdij
Dit festival vindt plaats op zaterdag 11
augustus tussen 15 uur en 23 uur. Laat
je onderdompelen in een feestelijke
middeleeuwse sfeer. In de namiddag is er heel
wat te beleven voor families.
‘s Avonds is er live muziek en een vuurshow!
Familieprogramma: 15-19 u.
* Boomklimmen: klim in een boom onder
leiding van professionele boomverzorgers
* Karafan: volledig ingerichte middeleeuwse
caravan
* Nomad theater: toneelstuk De ridder zonder
hart
* De zwaardridders van Sint-Joris: dit collectief
brengt drie keer zwaardvechten in harnassen
* Sandbox & Fra Pie: Sandrina en Piet toveren
kindergezichten om in middeleeuwse
kunstwerken
* Geheim Genootschap: parcours met doeopdrachten waarbij kinderen echte ridders worden
Muziekoptredens en vuurshow: vanaf 19 u.
* Sunfire: alternatieve Western Folk met veel energie
* Gwendolyn Snowdon: muzikale reis door WestEuropa met ballades en instrumenten van vroeger
* Circus Paljasso: vuuract De Schoverik, warme en
spectaculaire afsluiter in middeleeuwse stijl
Tickets: verkrijgbaar in onthaalvilla (K. Prinslaan 2) tussen
13 en 21 u. Deuren open vanaf 14 u. (dagticket) en 18.30 u.
(avondticket).

Prijzen
* Dagticket (15-23 u.): Volwassene: 15 euro –
6 tot 18 j.: 10 euro.
* Avondticket (19-23.00 uur): Volwassene: 7 euro –
6 tot 18 j.: 5 euro.
* Verkleed in middeleeuws thema (of t.e.m. 5 j.): gratis.
Museumgebouw en Virtual Reality
toegankelijk van 14 tot 18 u.
Met je festivalticket heb je toegang tot het museumgebouw.
Een ticket om enkel het museum en de site te bezoeken, kan
je op deze dag niet kopen. Wie de VR-ervaring wil beleven,
moet een VR-ticket extra aankopen.

Info: www.tenduinen.be, abdijmuseum@koksijde.be 058 53 39 50.

Huifkartochten: Traag is ook mooi
Met de huifkar langs natuur, kunst en geschiedenis
Op vrijdag 6 juli, 20 juli en 17 augustus krijg je de kans om het Abdijmuseum Ten Duinen en het
Kunstencentrum Ten Bogaerde op één namiddag te bezoeken. Start om 13.30 u. aan de onthaalvilla van
het Abdijmuseum. Duurtijd: ca. 3 uur, tickets: 10 euro - 5 euro voor kinderen t.e.m. 12 jaar (huifkartocht,
toegangstickets, gidsbeurten en drankje inbegrepen) – reserveer op voorhand via abdijmuseum@koksijde.be.

Museumcafé De Gasterie open in juli en augustus
De Gasterie, het museumcafé van het Abdijmuseum Ten Duinen, is open in juli en augustus. Elke dag open
van 14 tot 17.30 u. (gesloten op maandag).

Deze zomer in het Abdij- en NAVIGO-museum
- Schatten van Vlieg - Volg het tastparcours, vind de schatkist van Vlieg en maak
kans op prikkelende prijzen!
- Gratis rondleidingen
• Abdijmuseum: woensdag om 14.30 u met gids (inbegrepen in toegangsticket)
• NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum: vrijdag om 16 u. met gids (inbegrepen in
toegangsticket) en zaterdag om 16 u. rondleiding in de expo Vissen in het verleden.
500 jaar Vlaamse zeevisserij.

Daar zijn de Abdijavonden terug!
Voel je de nostalgie
al opborrelen?
Beleef die zomerse
woensdagavonden
in het Abdijmuseum
opnieuw met
sfeervolle
muziekoptredens op
het terras van het
museumcafé De
Gasterie.
Programma
• 18 juli – ELANOR:
folk met briljante
muzikanten
(bekend van o.a.
Boombal)
• 25 juli – BARABAS: mix van covers en eigen werk op o.a. banjo, mandoline en viool
• 1 augustus – MIDNIGHT BLUE BIRDS & THEIR SENTIMENTAL GENTLEMEN: o.a. jazz en ballads
• 8 augustus – BOREAS: folkparels uit verschillende tradities, gespeeld op diverse instrumenten
• 15 augustus – AMBRAZAR: repertoire waar geen genre op te plakken is
• 22 augustus – DONDER IN ’T HOOI: Europese folk met accent op Vlaamse en Keltische klanken
Praktische informatie: De Abdijavonden zijn gratis. Ingang via de Jean Luypaertlaan. Bij goed weer speelt
de groep buiten, bij slecht weer binnen. Deuren open om 19.30 u. Optredens starten om 20 u.
Het café sluit om 23 u.

Familie@Ten Duinen
Tijdens de zomervakantie is er elke
woensdag een activiteit voor kinderen om
14.30 u. Op hetzelfde moment is er een
rondleiding voor de (groot)ouders. Gratis.
- 4 juli: rondleiding met quiz (8-14 j.)
- 11 juli: Pluis in het museum (4-6 j.) en
Zandlopers (7-12 j.)
- 18 juli: rondleiding met quiz (8-14 j.)
- 25 juli: Een pluim voor schrijven (9-12 j.)
- 1 aug.: rondleiding met quiz (8-14 j.)
- 8 aug.: Pluis in het museum (4-6 j.) en
Zandlopers (7-12 j.)
- 15 aug.: rondleiding met quiz (8-14 j.)
- 22 aug.: Een pluim voor schrijven (9-12 j.)
- 29 aug.: ga op avontuur met de gezinskoffers Pluis* (4-6 j.) en Zandlopers (7-12 j.)
*Onder begeleiding van de ouders. Het gebruik van de koffers is inbegrepen in het toegangsticket.

Info: www.tenduinen.be, abdijmuseum@koksijde.be, 058 53 39 50.

Televisie-misviering op 12 augustus
Dit jaar is er geen openluchtmis op de abdijsite, maar wel een televisie-misviering op zondag 12 augustus
om 10 u. in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk (Koksijde-Bad). Abt Leo Van Schaverbeeck, ereburger van
Koksijde gaat de viering voor. Organisatie: Genootschap van de Zalige Idesbaldus, in samenwerking met de
Pastorale Eenheid Ster der Zee en de gemeente.
De viering staat in het teken van Zalige Idesbald, patroon van de vissers en alle betrokkenen bij de kust- en
strandvisserij. De viering wordt rechtstreeks uitgezonden op één (VRT).

Workshops, rondleidingen en visserijfolkloreavonden in NAVIGO-museum
Tijdens de zomervakantie is het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum elke vrijdag dé plaats voor een gezellige
dag en avond. (Groot)ouders worden getrakteerd op een gratis thema-rondleiding terwijl de kinderen een
workshop doen. De rondleiding en de workshop beginnen om 16 uur. Vanaf 18 uur is er dan de gezellige
Visserijfolkloreavond op het museumplein. Met toffe optredens en lekkere hapjes uit de zee!
Workshops
* 6 juli: Maak je eigen vissenmobiel (6-9 j.)
* 13 juli: Schatten uit de diepzee (10-13 j.)
* 20 juli: Poppenspel: zee, strand en vakantie – knutselen
van een zeilbootje (3-6 j.)
* 27 juli: Figuren boetseren (6-9 j.)
* 3 aug.: Poppenspel: Sterre zoekt vriendjes – schilderen
van een zeester (3-6 j.)
* 10 aug.: Maak een mini-aquarium (10-13 j.)
* 17 aug.: Maak een aquarium-kijkdoos (6-9 j.)
* 24 aug.: Schimmen en figuren (10-13 j.)
* 31 aug.: Ontdek het geheim van Sterre (6-9 j.)
Inschrijven via onthaal@navigo.be of 058 51 24 68.
Kostprijs 2 euro p.p.

Thematische rondleidingen
* 6 juli: duurzame visserij
* 13 juli: het vissershuisje
* 20 juli: IJslandvaart
* 27 juli: visserij in de ogen van kunstenaars
* 3 aug.: het vissershuisje
* 10 aug.: strandvisserij
* 17 aug.: IJslandvaart
* 24 aug.: duurzame visserij
* 31 aug.: visserij in de ogen van
kunstenaars
Gratis voor inwoners.

Visserijfolkloreavonden
* Vrijdag 6 juli: Sinkensbruid / Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke
* Vrijdag 13 juli: Accormelo / LunAcoustic
* Vrijdag 20 juli: Marino Punk / Oud-IJslandvaarders en De Juttertjes / Oostduinkerke zingt
* Vrijdag 27 juli: De Konzer Musikanten / Johnny & De Sparks
* Vrijdag 3 augustus: Jameson & Power / Fourplay
* Vrijdag 10 augustus: Oud-IJslandvaarders en De Juttertjes / Scéal / The Blik Dooze Band
* Vrijdag 17 augustus: Shantygroep Gaffeltuig / Johnny & The Sparks
* Vrijdag 24 augustus: Draaiorgel Godderis / Oud-IJslandvaarders en De Juttertjes / Korrigan
* Vrijdag 31 augustus: Draaiorgel Godderis (t.e.m. 20 u.)

Telkens van 18 u. t.e.m. 22 u.

Met de huifkar en de paardenvissers naar zee
Ga met de huifkar mee naar zee op donderdag 19
juli (afspraak om 11 u.) en woensdag 16 augustus
(afspraak om 10 u.) en woon een sessie garnaalkruien
met de paardenvissers bij. Onderweg luister je naar
deskundige uitleg. Na de demonstratie worden de
garnalen gekookt. Start aan de balie van het
NAVIGO-museum. Inschrijven via 058 51 24 of
onthaal@navigomuseum.be. Inwoners betalen 8 euro.
Breng laarzen en een handdoek mee.

In het spoor van onze IJslandvaarders…
Een delegatie van het NAVIGO-museum reisde eind mei naar IJsland. Deze reis, in het spoor van onze
Vlaamse IJslandvaarders, was in samenwerking met ZuiDERHuiS/IJslandreizen. Johan Depotter, expert in
het onderzoek naar Vlaamse IJslandvaarders, nam de groep op sleeptouw. Enkele museummedewerkers
reisden mee om alles vast te leggen in functie van verder onderzoek en de herinrichting van een
museumzaal gewijd aan dit thema.
De groep reisde naar plaatsen die belangrijk
waren voor de IJslandvaarders, zoals o.a. de
Westmaneilanden, het Iengels hoofd en de
Balleinebocht. Men ondervond hoe de weersomstandigheden veel bepalen in IJsland: koude,
mistbanken, wind, regen, afgewisseld met slechts af
en toe een verdwaalde zonnestraal. De delegatie
bestond uit verschillende afstammelingen van
IJslandvaarders. De drie herdenkingsmomenten
op de begraafplaatsen van Vík, Fáskrúðsfjörður
en Reykjavik waren om die reden erg intens.
Telkens bracht de groep hulde aan de ter plaatse
overleden vissers van de Westkust.
Het hoogtepunt van de reis was ongetwijfeld de
verkenning van Fáskrúðsfjörður. De IJslandvaarders
gingen hier vroeger baaien rond eind mei, om vers
water en voedsel in te slaan.

Op de begraafplaatsen van Vík, Fáskrúðsfjörður in Reykjavik
werd een lantaarn met een jaarlichtje achtergelaten.

De connectie met de, vooral Franse, vissers was
hier erg tastbaar. Zo is het museum (en het
bijhorende hotel) in Fáskrúðsfjörður gevestigd in de
dokterswoning en het hospitaal – door de Fransen
gebouwd voor de IJslandvaarders. Nog opvallend
in het dorp zijn o.a. muurschilderingen van vissers,
de straatnaamborden in het IJslands én het Frans,
de materiële sporen van Franse gezonken schepen
en vooral de herdenkingsrivier. In die rivier vind
je meer dan 400 stenen en op elke steen staat
de naam van een schip dat gebleven is voor de
IJslandse kust.
Meer weten? Op de Facebookpagina van het museum
vind je een fotoverslag van de reis. Tijdens de zomer volgt af
en toe een terugblik: www.facebook.com/navigomuseum.

Een typische Vlaamse visserssjaal op de begraafplaats
van Fáskrúðsfjörður.

Tentoonstelling en publicatie in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum:

Vissen in het verleden. 500 jaar zeevisserij
Duik in het vissersverleden dankzij de expo in het NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de Vlaamse visserij
van de late middeleeuwen tot nu en neemt de bezoeker mee op een reis
doorheen het verleden.
Nu te koop! Bij deze expo hoort de gelijknamige publicatie Vissen in het
verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij, met bijdrages van Ann-Katrien
Lescrauwaet (VLIZ), Ruth Pirlet (NAVIGO-museum) en Jan Parmentier (MAS).
Details publicatie: 24,5 x 20,3 cm, 240 blz., hardcover, prijs 35,95 euro, ISBN: 978 94 9267 746 4.

Info: www.navigomuseum.be, info@navigomuseum.be, 058 51 24 68

Proefperiode: nieuwe openingsuren bib
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de bibliotheek voortaan open van 15 tot 18
u. De deuren openen en sluiten op die dagen voorlopig één uur vroeger. De overige openingsuren blijven
ongewijzigd. Een volledig overzicht staat te lezen op www.koksijde.be/contact/bibliotheek.

Zomertentoonstelling
Boeken met een hoek af
Deze rondreizende fototentoonstelling
is een initiatief van de vzw Vlaamse
Erfgoedbibliotheek. Brand, verzuring, stof,
scheuren en zelfs schimmel zijn bedreigingen
voor ons collectieve geheugen. Aan de hand
van zesentwintig verrassende beelden krijg je
tips om je eigen boeken goed te bewaren.

Gezocht: Digidokters voor de bib
De Digidokters van de bibliotheek helpen mensen met digitale vragen (pc, tablet, smartphone) – elke eerste
zaterdag van de maand. Daarom is de bib op zoek naar nieuwe gemotiveerde dokters. Iets voor jou? Neem
contact op via bibliotheek@koksijde.be, 058 53 29 53 of spreek een medewerker aan.

Eviva España: Eenvoudig
Spaans voor op reis
Plan je binnenkort een reis naar Spanje of Zuid-Amerika?
Dat komt goed uit, want de bib biedt de cursus Eenvoudig
Spaans voor op reis aan. De cursus bestaat uit 6 lessen,
telkens op dinsdag en donderdag van 13.45 tot 15.45 u. De
eerste les is op dinsdag 11 september. Lesgeefster: Cristian
Walker. Inschrijven aan het onthaal van de bibliotheek.
Kostprijs: 30 euro. Beperkt aantal plaatsen.

Bib-sprokkels
Schatten van Vlieg – Beleef een heus voelavontuur:
steek je handen in één van de voeldozen, loop
met je blote voeten over een parcours en vind de
schatkist! Neem tussen 2 juli en 31 augustus deel
aan deze zoektocht.
Voorleesuurtje in de bib – Juf Ingrid leest voor aan
kinderen van 4 tot 7 jaar op dinsdag 17 juli en 14
augustus, van 10.30 tot 11.30 u. Meester Jan komt
langs met de grappigste en stoerste verhalen voor
kinderen van 6 tot 12 op dinsdag 3 juli, 31 juli en
28 augustus, van 10.30 tot 11.30 u.
Boekenverkoop – Ben je een echte koopjesjager
en wil je je collectie verder aanvullen? Kom dan
naar de boekenverkoop van de bib op woensdag
29 augustus (10-12 u. en 14-17 u.) en donderdag
30 augustus (10-12 u.): boeken, cd’s en dvd’s aan
knalprijzen.

Sluitingsdagen – De bibliotheek is gesloten op
woensdag 11 juli, zaterdag 21 juli en woensdag 15
augustus.
Muziek en film in de bib – Wist je dat er een mooie
collectie muziek en film is in de bibliotheek? Neem
een kijkje op de eerste verdieping en ontdek de
cd’s en dvd’s. Uitlenen is gratis.
Kaftnamiddag met Frank Daenen – Start het
nieuwe schooljaar met gepimpte boeken en kom
je schoolboeken kaften in de bib door tekenaar
Frank Daenen. Afspraak op woensdag 5 september
om 14.30 u.
BV’s showen boekenkast – Geen idee wat je moet
lezen? Laat je inspireren door bekende Vlamingen
met een hart voor literatuur. De favoriete boeken
van o.a. Kamal Kharmach (Eén), Sofie Lemaire
(Canvas), Friedl’ Lesage (Radio 1), Stijn Van de
Voorde (Studio Brussel), Annelies Van Herck (VRT)
en Michel Wuyts (Sporza) passeren de revue.

OPENBARE
WERKEN

Heraanleg Zeedijk tussen
Sint-Idesbald en Ster der Zee afgerond
Samengevat
• De wandeldijk is vernieuwd
in kleiklinkers, vanaf de
Middelkerkestraat met zeedijkgroen
in bloembakken
• Volledige vernieuwing van de
rijweg en voetpad tegenaan
de gebouwen, tussen
de Jordaensstraat en de
Middelkerkestraat.
• Herschilderde verlichtingspalen.
• Vernieuwde leuningen en trappen.
• Deel tussen Sint-Idesbald en Ster der
Zee is voltooid. Het stuk tussen Ster
der Zee en Koksijde-Bad is voor 85 %
klaar. Kostprijs: 3.203.418 euro waarvan
680.000 euro gesubsidieerd.

Albert I-laan afgewerkt, Europaplein vernieuwd
* In het voorjaar werd het laatste
deel van de Albert I-laan, tussen
de Kinderlaan en de Dewittelaan,
afgewerkt. Dankzij deze herinrichting
zijn er voortaan veilige fietspaden en
ter hoogte van de bebouwing ook
nieuwe fietspaden en parkeerstroken.
De volledige rijweg werd aangelegd
in asfalt.
* De herinrichting van het Europaplein is eveneens afgerond. Let wel: de verkeerssituatie is hierdoor
gewijzigd, want de toegang tot het plein gebeurt voortaan via een in- en uitrit op de Albert I-laan. Op het
plein worden parkeerplaatsen uitgerust met Shop & Go-sensoren.

Binnenkort: Uitkijktoren op de Hoge Blekker
De uitvoering van de toren, volledig
in hout, ligt in handen van NEXT
Architects. Streefdatum voor realisatie
en openstelling voor het publiek is
2019. Dit project is in samenwerking
met de provincie West-Vlaanderen en
het Agentschap voor Natuur en Bos.
Info: www.koksijde.be/werken-in-uitvoering

Sociaal Huis: hulp voor wie het nodig heeft
Het OCMW van Koksijde stelde onlangs het jaarverslag 2017 voor. In datzelfde onderzoek wordt ook
al stilgestaan bij de toekomstige prioriteiten. De werking van het Sociaal Huis is voor velen misschien
een ver-van-mijn-bedshow, maar is van cruciaal belang voor het evenwicht van onze samenleving: een
voorstelling.
Ook in onze gemeente leven er mensen in armoede. Het gaat hier niet alleen over geldgebrek, maar
o.a. over een zwakke positie op de arbeidsmarkt, slechte huisvesting, gezondheidsproblemen of een
lage scholingsgraad. Het Sociaal Huis probeert die vicieuze cirkel te doorbreken door hulp te verlenen op
verschillende levensdomeinen.
Strijd tegen kinderarmoede
Het Sociaal Huis lanceerde enkele projecten om de strijd tegen kinderarmoede aan te gaan.
Gezinnen kunnen ondersteuning krijgen via NEST (Nog Even Samen Thuiszorg): in dit geval komt er
wekelijks een verzorgende langs om de ouders en de kinderen te ondersteunen. In 2017 kregen er zo 7
gezinnen (waaronder 19 kinderen) hulp. Ook het onderwijs is een belangrijke partner in de strijd tegen
kinderarmoede. Soms komt het Sociaal Huis tussen voor de warme maaltijden op school. De TOPPIEhuiswerkklassen zorgen er voor dat 40 kinderen één avond per week begeleid worden tijdens het studeren.
Financiële begeleiding
Voor mensen die hulp nodig hebben, is er budgetbegeleiding mogelijk in het Sociaal Huis. Daar kan je
eveneens terecht voor budgetbeheer: in dat geval wordt het inkomen van de klant beheerd door een
maatschappelijk assistent. Schuldhulpverlening helpt de mensen dan weer op weg om hun budget op een
goede manier te beheren.
Zorgaanbod
Het Sociaal Huis Koksijde is de grootste zorgaanbieder van onze gemeente. In 2017 werden 31.049 uren
gezinszorg gepresteerd bij 215 mensen: een stijging met 1.374 uren in vergelijking met twee jaar terug.
Daarnaast werden er 2.824 uren logistieke hulp verleend zoals poetshulp en karweihulp.
In vergelijking met 2016 werden er vorig jaar 16 procent meer maaltijden aan huis geleverd. In WZC
Dunecluze steeg het aantal maaltijden zelfs met ruim 40 procent. Het Sociaal Huis verleent ook poetshulp
aan senioren, personen met een handicap of mensen die revalideren. Het personenalarmtoestel is een
noodknop voor zorgbehoevenden die alleen wonen en plots hulp nodig hebben in precaire situaties. Ten
slotte is er de Minder Mobielen Centrale voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen, bv. naar de dokter
of kapper.
Vereenzaming aanpakken
De gemeente Koksijde heeft de hoogste gemiddelde leeftijd in ons land en er is sprake van een dubbele
vergrijzing: in eerste instantie heb je de senioren die hier al hun hele leven wonen. Maar er zijn ook
aangespoelde senioren. Vooral deze groep heeft vaak een beperkt of geen sociaal netwerk. Het risico op
sociaal isolement en dus vereenzaming is hierdoor groter. Het Sociaal Huis werkt samen met vrijwilligers
om die vereenzaming op te sporen en aan te pakken. Er zijn heel wat initiatieven om deze mensen terug
te betrekken in het sociaal leven: ontmoetingsnamiddagen, mantelzorgcafés, groepswandelingen, etc.
Vereenzaamde mensen krijgen zelfs regelmatig telefoon of bezoek.
Info: Sociaal Huis Koksijde, Ter Duinenlaan 34, 058 53 43 10, info@sociaalhuiskoksijde.be
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Wilfried Heyvaert voorzitter van de Seniorenadviesraad (SAR)

“Wij zijn de spreekbuis van alle senioren”
De seniorenadviesraad (SAR) is de stem van alle inwoners die minder jong zijn dan 60 jaar. De SAR
bestaat enerzijds uit afgevaardigden van lokale verenigingen, maar ook uit individuele personen. Respect,
waardigheid, betrokkenheid en verbondenheid zijn de vier pijlers waarop deze adviesraad steunt.
T-d : “Waarvoor staat de seniorenadviesraad?”
Wilfried Heyvaert: “De Seniorenadviesraad
Koksijde probeert de spreekbuis te zijn van alle
Koksijdse senioren, inclusief seniorenverenigingen,
woonzorgcentra en assistentiewoningen. We hebben
een adviserende bevoegdheid en hebben nauw
contact met de medewerkers van het Sociaal Huis en
het gemeentebestuur. De SAR houdt zich voornamelijk
bezig met de specifieke noden en problemen
van senioren. We coördineren eveneens het
activiteitenoverzicht van de verschillende plaatselijke
seniorenverenigingen.”
T-d: “Waaruit bestaat jullie takenpakket?”
Wilfried: “In onze maatschappij zijn er steeds meer
senioren. Er zijn dus meer en grotere uitdagingen
om deze demografische evolutie zo goed mogelijk
op te vangen. Seniorenconsulent Katleen Calcoen
is secretaris van de Seniorenadviesraad en is het
aanspreekpunt. Veel vragen die aan haar gesteld
worden, monden uit in een nieuwe taak voor de SAR.
Om al die vragen goed op te volgen, richtten we in
2013 verschillende werkgroepen op: Levenslang leren,
Huisvesting en mobiliteit, Veiligheid en gezondheid,
Sport en cultuur en Armoede en vereenzaming. Per
domein maken we adviezen over aan het college
van burgemeester en schepenen. Op deze manier
is er een ideale wisselwerking en worden onze
praktijkervaringen doorgetrokken in het beleid.”
T-d: “Hoe informeren jullie de senioren?”
Wilfried: “We organiseren elke maand
infonamiddagen, meestal vanuit een medische
invalshoek. Maar ook thema’s zoals de vernieuwde
erfeniswet komen aan bod. Wij proberen onze
senioren preventief te informeren. Daarnaast leveren
we input voor andere communicatiekanalen zoals
Tij-dingen, de Seniorenkrant en de gemeentelijke
website. Zo zijn alle senioren telkens tijdig ingelicht

over de initiatieven die de Seniorenadviesraad neemt
en krijgt iedereen ook ruim voldoende tijd om in te
schrijven voor onze activiteiten. In primeur geef ik al
mee dat professor Distelmans (VUB) in september
naar Koksijde komt voor een lezing over palliatieve
zorg.”
T-d: “Welke activiteiten organiseert de SAR?”
Wilfried: “De SAR hecht veel belang aan de
ontplooiing van senioren. Daarom bieden we
een hele waaier aan cursussen aan. Steeds
meer 60-plussers maken gebruik van de digitale
communicatiemiddelen. Daarom organiseert de SAR,
samen met het Sociaal Huis en Cervo-Go, cursussen
informatica voor senioren. Deze lessenreeksen kennen
veel succes, een bewijs dat we goed inspelen op
wat er leeft bij de bevolking. Een ander voorbeeld is
het relatief groot aantal anderstaligen dat in onze
gemeente woont. Wij geven deze groep senioren de
kans om zich sneller te integreren door basislessen
Nederlands aan te bieden. Een leuk extraatje is dat
deze bijeenkomsten ook dikwijls leiden tot mooie
vriendschapsbanden.”
T-d: “Wat wenst u ten slotte nog eens extra te
benadrukken?
Wilfried: “Senioren weten beter dan wie ook wat
goed is voor henzelf en ze worden zeker niet graag
betutteld. We vinden het belangrijk om van meet
af aan invloed te hebben op de beleidsdomeinen
die ons aangaan. Alle senioren spelen hierbij een
cruciale rol. Daarom roep ik alle 60-plussers op om
ons – of de seniorenconsulent – te contacteren,
bijvoorbeeld als u ideeën hebt om onze gemeente
nog seniorenvriendelijker te maken.”
Info: via voorzitter Wilfried Heyvaert of seniorenconsulent
Katleen Calcoen (katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 42), www.koksijde.be/seniorenadviesraad

Zomerse wandelingen voor mantelzorgers
Op maandag 2 juli om 14 uur organiseert het mantelzorgcafé De
Luisterschelp een ontspannende namiddag. Afspraak om 14 uur in
zaal De Brug (Sociaal Huis).
De mantelzorgers van De Luisterbloem uit Veurne komen langs en
worden eerst verwelkomd. Na een gezamenlijk koffiemoment volgt
een wandeling naar zee met een rustpauze (op terras).
Terugkeer aan het Sociaal Huis om 16.30 u.
• Ook op maandag 6 augustus zijn alle mantelzorgers om 14 uur
welkom in zaal De Brug. Als het mooi weer is, trekken de mantelzorgers er opnieuw op uit.
Inschrijven: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.

Groepswandelingen voor iedereen
Tijdens juli en augustus vinden de wekelijkse groepswandelingen langs het zitbankenwandelpad
Zet je mo nére plaats. Afspraak elke dinsdag om 14.30 u. aan het Sociaal Huis.
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Minder Mobielen Centrale zoekt chauffeurs

Rij je graag met de wagen? En ben je enkele uren per week
beschikbaar? Dan is dit de perfecte uitdaging. Als vrijwillige chauffeur
ben je verantwoordelijk voor het vervoer van personen die minder
mobiel zijn, want de Minder Mobielen Centrale staat ter beschikking
van mensen die moeilijk weg kunnen.
De bestemmingen zijn divers zoals een bezoek aan de kapper, dokter of vrienden. Chauffeurs krijgen
een onkostenvergoeding per kilometer en een omniumverzekering, want je rijdt met de eigen wagen. De
vrijwilligers bepalen zelf wanneer ze rijden en worden jaarlijks uitgenodigd op enkele activiteiten. De Minder
Mobielen Centrale van Koksijde zet zich al ruim 20 jaar in om inwoners met een beperkte mobiliteit vooruit te
helpen. Als chauffeur bestrijd je tegelijkertijd het sociaal isolement in je buurt.
Info: annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 30

Levenslang leren: ook in 2018
Nieuw: Spaans voor senioren

Vanaf september organiseert de
Seniorenadviesraad (SAR) een cursus Spaans.
De lessen starten tijdens de tweede week van
september en duren tot medio januari 2019.
Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 42. Prijs: 90 euro.

Nederlandse lessen voor anderstalige
senioren

De seniorenadviesraad en het centrum voor
volwassenonderwijs CVO Cervo-Go bieden vanaf
september opnieuw Nederlandse lessen aan:
– niveau 1: dinsdag (13.30 – 15.45 u.) – bibliotheek
Koksijde (geen voorkennis)
– niveau 2: vrijdag (9.30 – 11.45 u.) – villa Castel
Fiertel, Abdijmuseum (voorkennis)
– niveau 3: donderdag (13.30 – 15.45 u.) – villa
Castel Fiertel, Abdijmuseum (voorkennis)
– niveau 4: maandag (13.30 – 15.45 u.) –
bibliotheek Koksijde (goede voorkennis)
Inschrijven: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 42
Prijs: 24 euro (excl. 5 euro cursusmateriaal)
Alle lessen starten vanaf 10 september, duurtijd: 16 weken.

Computer en nieuwe media

De Seniorenadviesraad en het centrum voor
volwassenonderwijs CVO Cervo-Go organiseren
deze lessen in het Sociaal Huis (De Brug):
- iPad / iPhone - deel 1 (geen voorkennis)
Vanaf 12 sept. Op woensdag (13.30 – 16.30 u.)
- Smartphone / tablet – Android deel 1 (geen
voorkennis)
Vanaf 12 sept. Op woensdag (8.30 – 11.30 u.)
- dagelijks gebruik van de pc – deel 1 (geen
voorkennis)
Vanaf 10 sept. Op maandag (8.30 – 11.30 u.)
- dagelijks gebruik van de pc – deel 4
(gevorderden)
Vanaf 10 sept. Op maandag (13.30 – 16.30 u.)
Inschrijvingen: cvo Cervo-Go - 058 41 51 61 info@cervogo.be, www.cervogo.be
Info: 058 53 43 42.
Prijs: 60 euro.
Breng je eigen toestel mee.

Zomer in het Duinenhuis

Het Duinenhuis is het hart van Duurzaam Koksijde. Je vindt het natuureducatief centrum in volle
Schipgatduinen (Bettystraat 7). Een greep uit het zomeraanbod 2018.
Kinderen Baas op dinsdag - Op 10, 24, 31 juli en
14 augustus is er een gevarieerd aanbod voor
kinderen. Vooraf inschrijven:
- 10 juli, Maak zelf milieuvriendelijke zeepjes, 14 u.,
8 euro (incl. drankje, zeepdoosje, etc.)
- 24 juli, Survival in de duinen, 14u. – 2 euro
- 31 juli, Speuren in het kruiersnet, 9.30u. – 2 euro
- 14 augustus, Neuzen naar schelpen, 10u. – 2 euro
Wandelingen met gids - Zomeravondwandeling
door de Schipgatduinen op 7 en 28 juli om 20 u. en
op 11 en 25 augustus om 19 u. / Zomerbloemen in het
Kerkepannebosje op 15 juli om 14 u. (infobord bocht Jan
Looylaan St.-Idesbald) / Dwars door de Doornpanne en
de Schipgatduinen op 9 en 23 juli en 6 en 20 augustus om
13.45 u. / Vleermuizenwandeling op 29 juli en 19 aug. om
20.30 u. (Sint-Pieterskerk) / Op zoek naar sporen van pony’s
in de Noordduinen, 12 aug. om 14 u. (Zuid-Abdijmolen) /
Gevolgen van globale opwarming voor onze natuur in
de Schipgatduinen, 26 aug. om 14 u. (Elisabethplein, kant
Zeedijk)

Yoga op het dakterras - Sigrid Rondelez, ex-topsporter en yogalerares, begeleidt je op 12, 16, 18, 19 en 30 juli
en 1, 2, 6, 8, 9, 13 en 16 augustus (9.30–10.30 u.). 6 euro er sessie, beperkt aantal plaatsen. Vooraf inschrijven.
Pop-up Bakkerijmuseum Veurne: op woe. 22 augustus om 14 u. is er de kinderworkshop Broodjes Gezond
Bakken in het Duinenhuis.
Inschrijven: info@bakkerijmuseum.be, 058 31 38 97, 7 euro per kind (4-14 j.)

Zwerfvuil Experience
De zwerfvuilproblematiek komt tot leven in het Duinenhuis dankzij deze interactieve tentoonstelling.
Organisatie in samenwerking met Mooimakers.
• Open voor iedereen – vanaf di. 3 juli t.e.m. vr. 31 augustus (gesloten op weekend- en feestdagen)
van 10-12 en 13-16.30 u. Gratis toegang.
• Open voor scholen en zeeklassen: 3-28 sept (9.30-16.30 u.)

De Sterrenjutters in het Duinenhuis
• Zonnekijkdag – Op zondag 1 juli doorlopend van 14 tot 17 u. (bij helder weer) bekijk je de activiteit van
het zonneoppervlak. Gratis.
• Soirée aan zee - Elke donderdagavond in juli en augustus Van 20 tot 22 u. geniet je met een drankje van
de mooie zonsondergang op het unieke dakterras. Gratis toegang, drank is betalend. Bezoek bij helder
weer (vanaf 21 u.) de sterrenkijker en planetarium van De Sterrenjutters.
• Totale maansverduistering - Vanuit België is de eclips zichtbaar op vrijdag 27 juli vanaf 21.30 u. Het
maximum van de verduistering is om 22.22 u. en het einde is om 23.13 u. Toegang gratis.
• Oproep medewerkers sterrenwacht De Sterrenjutters – Ben je geïnteresseerd in ons zonnestelsel en het
heelal? De Sterrenjutters zijn op zoek naar versterking voor hun team. Info via info@desterrenjutters.be en
0475/722.046 of www.desterrenjutters.be.

Info: www.duinenhuis.koksijde.be, 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be.

33e Beach Party
Scouts CASA
De enige strandfuif van Koksijde op vrijdag
kinderen. Vanaf
d in Oostduinkerke. Start om 19.30 u. voor de
27 juli vindt plaats naast het openluchtzwemba
www.casaodk.be
2Five, Yamo en DJ Tuur. Gratis toegang. Info:
21.30 u. zijn er DJ-sets van DJ Royal Flush, Nine

OoDeeKay-Skatecontest

tegen elkaar op tijdens
Op zondag 12 augustus nemen skaters het
liggen door de
de Skatecontest. Het niveau zal deze keer hoog
Belgian Skateboard
grotere prijzenpot – in samenwerking met de
Association.
* Inschrijven de dag
zelf om 12 u. Er zijn drie
groepen: skaters jonger en
ouder dan 16 jaar en de
gesponsorde skaters.
* Wedstrijd start om 13 u.,
de prijzenpot bedraagt
1.000 euro én twee
halvefinaleplaatsen op
het BK Skateboarding.

Doe mee aan
opleiding Rode
Kruis en word
EHBO-helper!
Op woensdag 12 september start
de cursus Eerste Hulp: interessant
voor jongeren (vanaf 17 jaar) die
volgend jaar EHBO-helper willen
zijn bij het gemeentebestuur. Meer
weten? Neem snel contact op met
hilde.dezutter@koksijde.be,
inschrijven kan via
vorming@koksijde.rodekruis.be. (zie blz. 6)

Buitenkans: wandelingen met gids in
Belvedère-natuurdomein en Oostvoorduinen
• Belvedère-natuurdomein: Dit
gewestelijke natuurdomein omvat
hoge duinen en laaggelegen weiden
die samen één van de laatste duinpolderovergangen van de Westkust
vormen. Deze binnenduinranden zijn nog
niet onderbroken door een verharde weg
of lintbebouwing.
Afspraak op zaterdag 14 juli om 14 u. aan de
parking Hypermarkt Carrefour Koksijde.

• Oostvoorduinen: Deze duinen maken
deel uit van een laag golvende kopjesduinengordel die tijdens de vroege
middeleeuwen ontstond langs de
zuidwestelijke oever van de toenmalige
IJzermonding.
Afspraak op zaterdag 18 augustus om 14
u. aan de parking Sunparcs Oostduinkerke
(Karthuizerstraat).

Info: www.lifeflandre.be, i.s.m. Agentschap
voor Natuur en Bos (jeanlouis.herrier@
vlaanderen.be)

Milieupark: sluitingsdagen tijdens zomervakantie
Het Milieupark is gesloten op woensdag 11 juli, zaterdag 21 juli en woensdag 15 augustus. Open van
dinsdag tot zaterdag 8.45 tot 11.45 en 13.00 tot 16.45 u. – gesloten op zondag, maandag en feestdagen.
Info: www.koksijde.be/milieupark, dienst Mil&DO, Zeelaan 303, 058 53 34 39, milieu@koksijde.be

Scheur
me uit!

ten bogaerdelaan 10
Koksijde

ONLY ART CAN
BREAK YOUR HEART
23.06 - 23.09.18
www.visitkoksijde.be

GRAND LARGE —HAUTS-DE-FRANCE

www.visitkoksijde.be

Scott King, Diana, 2008 copyright Scott King
FRAC Grand Large - Hauts-de-France

Vue de l’exposition « Les objets domestiquent », 2017, Frac Grand Large - Hauts-de-France,
Duinkerke (Frankrijk). Foto: Aurélien Mole. Frederik van Simaey ‘Close’

23.06 - 23.09.18

bezoek aan deze tentoonstelling is een aanrader en hoe dan ook een bijzondere ervaring.

is de centrale vraag van de tentoonstelling. In de ware aard van de kunstwerken zit vaak een provocatie of wending uit onverwachte hoek. Een

wel zo aantrekkelijk? De bezoeker wordt geconfronteerd met een verwarrend spel van verleiding en afstoting. Is alles wel zo mooi als het schijnt,

uit Duinkerke. In het unieke kader van de gerenoveerde schuur worden aantrekkelijke kunstwerken tentoongesteld. Maar zijn deze kunstwerken

Kunstencentrum Ten Bogaerde verwelkomt deze zomer opnieuw kunstwerken uit het gerenommeerde Frac Grand Large – Hauts-de-France

Met
Leo Copers (B)
Bruno Dumont (F)
Jan Fabre (B)
Hans-Peter Feldmann (D)
Georg Herold (D)
Scott King (GB)
Annette Messager (F)
Philippe Meste (F)
Johan Van Geluwe (B)
Frederik Van Simaey (B)

ONLY ART CAN
EXPO BREAK YOUR HEART

Openingsuren: dinsdag tot vrijdag:
10-18 uur
weekend- en feestdagen: 14-18 uur

Night@TenBogaerde wil gezinnen goesting doen krijgen in kunst. Precies daarom wordt het
een laagdrempelig, hip en verrassend event, een nocturne voor het ganse gezin mét overnachting in tenten! Zet je tent op vanaf 17 u., activiteiten starten om 18 u. Het belooft een
leuke verrassende kunstnacht-aan-zee te worden met onder meer een kunstworkshop voor
gezinnen, de vertoning van de familiefilm A night at the museum, een lekkere braadworst en
een drankje, erfgoedverhalen rond het kampvuur, een ochtendwandeling gevolgd door een
lekker ontbijt en een bezoek met zaklamp aan de expo Only art can break your heart. Als dat
geen originele manier is om je te laten onderdompelen in de kunstwereld!

7 JULI 2018 vanaf 17u
€18
€12/KINDEREN TOT 12 JAAR
GRATIS VOOR KINDEREN ONDER 4 JAAR
INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK

Schatten Van Vlieg in Kunstencentrum Ten Bogaerde.
Elke dag gedurende de openingsuren.

Voor de jongsten is er een creatieve doe-tocht doorheen de zomerexpo Only art can break
your heart. Wie kan er voldoende stukjes verzamelen om zijn hart weer te lijmen? Kan jij
geblinddoekt beeldhouwen? Help je bouwen aan onze hartenmuur? Laat je verrassen door
onze voeldozen,…

Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde
www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
inschrijven via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40

Gratis

INFORMATIE

Night@TenBogaerde

Kids@TenBogaerde
#SchattenvanVlieg

23 JUnI-23 septeMber
VANAF 4 JAAR

rondleiding
Onroerend erfgoed

Geleide rondleidingen

Kids@tenbogaerde
#SchattenvanVlieg

Doorlopend

Huifkartochten

06/07 • 20/07 • 17/08
13.30 uur

14 uur

26/08

14 uur

Art talk

Crea-ateliers

night@tenbogaerde

15/07 • 29/07 • 05/08 • 12/08
19/08 • 02/09

11 uur

05/08

14 uur

14/07
04/08

18 uur

07/07

PROGRAMMA

WEDSTRIJD

#Onlyartcanbreakyourheart
Het zit soms in kleine dingen. Zoek met je hart…
Doe mee aan de fotowedstrijd* #Onlyartcanbreakyourheart. Ontdek je soms ook hartjes op
gekke plekken? Neem een foto en plaats deze op Facebook (Kunstencentrum Ten Bogaerde),
Twitter en/of Instagram met de hashtag #Onlyartcanbreakyourheart. De drie leukste beelden
winnen een bezoekje aan de expo gevolgd door een romantisch etentje in Mondieu.
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www.facebook.com/tenbogaerde/
www.instagram.com/koksijde_oostduinkerke/
www.twitter.com/@gem_koksijde
* voor wedstrijdreglement zie www.koksijde.be/fotowedstrijd-onlyartcanbreakyourheart

Beach Run: jaarlijkse strandloop op 25 juli
De sportdienst organiseert een nieuwe editie van de jaarlijkse strandloop. De jeugd kan er zich
uitleven over een afstand van 1 of 2 km, voor de volwassenen is er keuze tussen 5 of 10 km. Onze
gemeente schenkt 1 euro per deelnemer aan
Think Pink, voor de strijd tegen borstkanker.
Jeugd - Reeks 1 (tot en met 9 jaar, 1 km, start
om 18.30 u.) en reeks 2 (tot en met 13 jaar, 2
km, met start om 18.45 u.). Deelname: 2 euro
met voorinschrijving via www.star-tracking.be
tot 11 juli, 3 euro de dag zelf. Start en aankomst
op de Zeedijk bij het basketbalterrein.
Massajogging (5 of 10 km) - Inschrijven
(5 euro) de dag zelf in zaal Kerkepanne,
Strandlaan 128 in Sint-Idesbald. Start om 20
u. aan zaal Kerkepanne, aankomst op de
Zeedijk in Sint-Idesbald. Vooraf inschrijven
(4 euro) op www.star-tracking.be tot 11 juli.
Douchegelegenheid aan parking zwembad,
Pylyserlaan 32 in Koksijde.
Info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01.
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Twee zomermaanden
Sport aan Zee
In Sint-Idesbald (Lucionplein), in Koksijde
(Jordaensstraat) en in Oostduinkerke (Astridplein) is
er sportaccommodatie voor iedereen. Op elk strand
staan voetbaldoelen en volleybalnetten.
* op dinsdag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag
(niet op feestdagen) groepslessen Zumba, Kids
Zumba, salsa en yoga op verschillende locaties.
Gratis.
* Extra: Zomerpromotietoer op maandag 16 juli op
het strand van Koksijde (Vredestraat)
Info: sportdienst, 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be,
www.koksijde.be/sportaanzee

Dansweekend DynamiCrew

Voor wie? Dansfanaten van 8 tot 12 jaar
Wanneer? zaterdag 11 en zondag 12 augustus (9-17 u.)
Meer weten? www.dynamicrew.be
Kostprijs: 35 euro (incl. dans-T-shirt, tussendoortjes, drankjes en een extra
activiteit)
Inschrijven: danscrew_koksijde@outlook.com – Plaatsen zijn beperkt.

DynamiCrew Koksijde is een danscrew uit Koksijde onder
leiding van danscoach Kimberly Wattier. Benieuwd wie we
zijn? Neem een kijkje op: www.dynamicrew.be!
DynamiCrew organiseert in samenwerking met Koksijde

een dansweekend
voor alle dansfanaten
van 8 t/m 12
Wielerwedstrijden Vlaamse Wielerfederatie in Wulpen - Op zaterdag
25 augustus
organiseert
jaar op 11 & 12 augustus 2018 - telkens van 9u t/m 17u.

de Onafhankelijke Vlaamse Wielerfederatie drie wedstrijden voor liefhebbers - volgens leeftijdscategorie.
Prijs? 35 euro, inclusi
ef: hippe
dans33
t-shirt,
jes,
Categorie C start om 13.30 u., B en B+ om 15 uur en A om 16.30 u. Start en aankomst
aan
Dijk
intussendoort
Wulpen.
voldoende drankjes, extra activiteit & héél veel dans.
Meer info: Adelheid Hancke, 0474 409 969.
Inschrijven op: danscrew_koksijde@outlook.com

Tottenham en Club Brugge bekampen elkaar in Oostduinkerke - Twee
en
Wees erjeugdteams
snel bij, want de plaatsen(U17
zijn beperkt!

U19) van de Engelse topclub Tottenham Hotspur komen op stage naar Oostduinkerke. Op zaterdag 21 juli
nemen beide ploegen het op tegen de leeftijdsgenoten van Belgisch landskampioen Club Brugge – vanaf
9.30 u. in het sportpark Hazebeek. Gratis.
v.u. DynamiCrew Koksijde | Kimberly Wattier
danscrew_koksijde@outlook.com
verboden op de openbare weg te gooien

Nieuw in onze gemeente: wandelvoetbal – Een originele manier om je passie voor voetbal te
(her)beleven en heel toegankelijk voor senioren: contact en lopen zijn verboden.
Contact: Frédéric Vandesande (0488 56 27 13) of Françoise Leclercq (0477 94 10 48).

Volg ons,
deel ons,
like ons!
Koksijde-Oostduinkerke
@gem_koksijde
koksijde_oostduinkerke
koksijde
gemeentekoksijde

Handelaars Koksijde organiseren fortenwedstrijd
Op donderdagnamiddag 16 augustus organiseert
de handelaarsvereniging Koksijde Shopping een
wedstrijd forten bouwen voor kinderen. Er zijn twee
categorieën: 7-10 j. en 11-14 j.
De exacte timing van de wedstrijd is in functie van de
getijden. Eerst verzamelen de fortenbouwers aan de
rotonde, ter hoogte van kunstwerk De Poort. Daarna
trekken de deelnemers naar het strand en begint
de wedstrijd. Het fort waarvan de paal het langst
overeind blijft – vanaf dat de zee het fort beroert tot
aan het moment dat de paal op de grond ligt –, is
de uiteindelijke winnaar. Alle deelnemers krijgen een
prijs, de top-drie ontvangt één van de hoofdprijzen.
Inschrijven: individueel of in groep (max. per 5),
horloge Zeedijk, Koksijde-Bad – 16 aug. 10-12 u.
Info en reglement: Jean-Claude Depry (jeanclaude.depry@gmail.com)

Sla je slag in Koksijde Golf ter Hille
Schuilt er in jou een getalenteerde golfspeler? Maak dan kennis met deze sport tijdens een initiatie in
Koksijde Golf ter Hille. Tijdens de zomermaanden juli en augustus organiseert Koksijde Golf ter Hille
wekelijks golfinitiaties voor beginners op maandag, dinsdag en zaterdag. Duurtijd: één uur. Schrijf je in als
jongere (-18j. 5 euro p.p.) of als volwassene (+18j. 8 euro p.p.)
* Een overzicht van alle initiaties op www.koksijdegolfterhille.be/nl/initiatie.
* Inschrijven via golfsecretariaat@koksijde.be of 058 53 27 10.
* Stip ook alvast zondag 9 september aan in de agenda: op die dag organiseert Koksijde Golf ter Hille een
grootse opendeurdag! Binnenkort meer nieuws via www.koksijdegolfterhille.be.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Calcoen-Debaillie

Op zaterdag 19 mei vierden de echtgenoten Wilfried Calcoen (°Koksijde) en Erna Debaillie (°Ingelmunster)
hun gouden bruiloft. Ze huwden vijftig jaar geleden op 18 mei 1968 in Oostduinkerke. Wilfried was
postbediende in Koksijde en het echtpaar heeft vier kinderen en tien kleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Verhoeye-Van Der Haeghen

Een tweede gouden jubileum op zaterdag 19 mei was weggelegd voor de echtgenoten André Verhoeye
(°Gent) en Jeannine Van Der Haeghen (°Waregem). Ze huwden 50 jaar geleden op 2 mei in Waregem.
André verdiende de kost als staatsbediende, Jeannine was huisvrouw. Het echtpaar heeft twee dochters en
drie kleindochters.

Echtpaar Desaever-Deprez

Op zaterdag 26 mei luidden de feestklokken voor het echtpaar Gerard Desaever (°Ramskapelle) en Diane
Deprez (°Oostduinkerke) ter gelegenheid van de viering van het diamanten bruiloftsfeest. Het echtpaar
huwde 60 jaar geleden op 10 mei 1958 in Koksijde. Ze hebben één dochter, twee kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen.

Echtpaar Rotsaert-Durnez (rechtzetting)

Gouden palmen waren er op zaterdag 5 mei voor de echtgenoten Eric Rotsaert (°Diksmuide) en Jacqueline
Durnez (°Diksmuide) die huwden op 4 mei 1968 in Beerst. Rechtzetting: In de vorige editie van Tij-dingen was
een foutje geslopen. Het koppel heeft twee zonen en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Voeten-Pasteels

Op zaterdag 26 mei vierden Lodewijk ‘Louis’ Voeten (°Minderhout) en Irma Pasteels (°Leuven) hun gouden
bruiloft. Ze stapten vijftig jaar geleden op 11 mei 1968 in het huwelijksbootje in Deurne. Louis en Irma werkten
als bediende aan de Antwerpse haven. In Koksijde is Louis bekend als stichtend lid van de petanqueclub.

Echtpaar Van Impe-De Blay

Zaterdag 2 juni was een gezellige feestdag voor de echtgenoten Josse Van Impe (°Elsene) en Elise De Blay
(°Beigem) ter gelegenheid van de viering van de gouden bruiloft. Ze huwden op 31 mei 1968 in Beigem. Josse
was bankbediende en Elise werkte als kleuteronderwijzeres. Ze hebben drie kinderen en één kleindochter.

Echtpaar Comeyne-Moerman: briljant!

Roger Comeyne (°Pollinkhove) en Georgette Moerman (°Noordschote) beloofden elkaar 65 jaar geleden
(Noordschote, 28 mei 1953) eeuwige trouw. Een briljanten huwelijksfeest! Het koppel had een garage in LoReninge. De ontvangst vond plaats op zaterdag 2 juni.

Echtpaar Van Hauwermeiren-Van Waerebeek

Een derde feest op 2 juni voor het diamanten echtpaar Gabriel Van Hauwermeiren (°Berlare) en Juliana
Van Waerebeek (°Berlare). Ze huwden op 16 mei 1958 in Berlare. De jubilarissen baatten bakkerij De
Spreeuwenberg uit in Veurne. Ze hebben drie zonen, zes kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Echtpaar Fransen-Piessens

Op zaterdag 16 juni was het de beurt aan het echtpaar Eduard Fransen (°Antwerpen) en Jeannine Piessens
(°Wilrijk) om de gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 9 april 1968 in Antwerpen.
Eduard was leraar wiskunde in het college van Heist-op-den-Berg, Jeannine was kleuterleidster. Het paar
heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Vanhaelwyn-Melis

De echtgenoten Romain Vanhaelewyn (°Brugge) en Petronella Melis (°Lier) vierden met de familie,
eveneens op zaterdag 16 juni, de diamanten bruiloft. Ze huwden op 13 juni 1958 in Koksijde. Romain
was publiciteitsschilder aan het gemeentebestuur van Koksijde, Petronella was onthaalmoeder en later
kassierster. Het echtpaar heeft vier kinderen, elf kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

OVERLIJDENS

Ivy Slembrouck

Louis Dierick, 72 j.

Veurne, 7 mei
dochter van Gregory en Cathy
Verbeeke uit Oostduinkerke

Liv Capelle

Veurne, 11 mei
dochter van Tom en Reinhilde
Lapauw uit Oostduinkerke

Anna en Léonie Swalens

†Frankrijk, 23 maart

Pol Desodt, 68 j.
†Oostende, 30 maart
echtgenoot van Godelieve Delaey

Liliane Vanhove, 89 j.
†Veurne, 13 april
weduwe van Julien Verdonck

Leuven, 18 mei
dochters van Antoine en Céline
Jacobs uit Oostduinkerke

Maurice Glorieux, 68 j.

Liam Rousseeuw

Ghislaine Du Four, 71 j.

Veurne, 3 juni
zoon van Aäron en Fien Hillewaere
uit Koksijde

HUWELIJKEN

†Veurne, 18 april
echtgenoot van Françoise Hanneuse
†Brugge, 30 april
echtgenoot van Emiel De Rop

Jean Vereecke, 63 j.
†Saint-Thibault-des-Vignes (Fr.), 1 mei
echtgenoot van Béatrice Stilman

Maria Delancker, 91j.

Clairette Aesaert, 67 j.
†Nieuwpoort, 13 mei
weduwe van Roger Germonpré

Nelly Mahieu, 91 j.
†Veurne, 17 mei
echtgenote van Georges Legein

Odette De Brabandere, 85 j.
†Koksijde, 18 mei
weduwe van Germain Vandekerckhove

Christiane Dehouck, 78 j.
†Koksijde, 19 mei
echtgenote van Leonce Hoflack

Jeanne Hennaert, 88 j.
†Koksijde, 20 mei
weduwe van Ferdinand Gunst

Madeleine Delhaye, 94 j.
†Quiévrain, 20 mei
weduwe van Armand Debuisson

Jenny Bronders, 87 j.

†Mechelen, 1 mei
weduwe van Edward Harper

†Veurne, 20 mei
echtgenote van Pierre Vanhoeck

Jelle Van Belle en Emmie
Cockheyt uit Koksijde (28 april)

Marie Vandamme, 89 j.

Michelle Richez, 75 j.

†Roeselare, 3 mei

†Koksijde, 21 mei

Martijn Vandebotermet uit Koksijde
en Lynn Vermeulen uit Zwevegem (5 mei)

Marie Thérèse Vandamme, 89 j.

Louis Van de Put, 82 j.

Jurgen Watté en Nathalie Phlippo
uit Oostduinkerke (12 mei)

Rosette Ravalinghien, 93 j.

Niels Coussement en Jolien
Louagie uit Koksijde (19 mei)

Irène Markey, 85 j.

Jakob Beele en Astrid Bourry
uit Koksijde (28 april)

Marc Sienaert uit Koksijde en
Sybille Desmet uit Oostduinkerke (25 mei)

†Roeselare, 3 mei
†Koksijde, 5 mei
†Koksijde, 6 mei
echtgenoot van Jan Seneca

Richard Stevens, 92 j.

†Oostende, 23 mei
echtgenoot van Louisa Eeraerts

Gaston Ghilneux, 79 j.
†Veurne, 23 mei
echtgenoot van Cécile Delory
Françoise De Maldere, 84 j.
†Koksijde, 25 mei

Alain Van Wichelen uit Koksijde en
Nadia Eeckhout uit Tubeke (26 mei)

†Veurne, 9 mei
echtgenoot van Joanna Smets

Michel Hruby, 62 j.

Jonas Rommelaere en Elien
Waeles uit Wulpen (2 juni)

Noëlle Ferir, 82 j.

Jeanne Van Eynde, 85 j.

Laurens Vansteenkiste uit Koksijde
en Camille Speecke
uit Oostduinkerke (2 juni)

†Koksijde, 26 mei

†Koksijde, 9 mei
weduwe van Jean-Pol Deschamps

†Veurne, 29 mei
weduwe van Jacques De Kinder

Yvonne Derieuw, 89 j.

Ferdinand Van Mulders, 72 j.

†Veurne, 10 mei
weduwe van Gerard Arnoys

StAPwest speurt naar
talent voor Muziek,
Woordkunst-Drama
en Dans
Kom naar de feestelijke opening van het nieuwe
academiejaar op dinsdag 4 september in de
gemeenteschool van Oostduinkerke, van 17 tot
18 u. Eén dag later, op woensdag 5 september,
kan je van 16 tot 18 u. terecht in de Noordduinen
(Helvetiastraat). Breng je talententekening mee
en ontdek wat StAPwest te bieden heeft. Voor
iedereen vanaf de derde kleuterklas.

†Koksijde, 1 juni
echtgenoot van Lisette Van Vaerenbergh

De voorbije maand in woord en beeld
Inclusie Koksijde
Inclusie Koksijde was
aanwezig tijdens de
Special Olympics in
Doornik. Er waren zelfs
enkele sportievelingen
goed voor eremetaal!
Maaike Morrison
(Tandem West) zwom
naar zilver, Floor Ghysels
(Tandem West) won
twee keer goud in het
zwemonderdeel. Regine
Dezeure (Havenzate
Veurne) pakte brons in
het badminton. Idem
voor het Rozenkransteam (judo).

Vijfstedentreffen
Het vijfstedentreffen vond dit
jaar plaats van 4 tot 6 mei in het
Duitse Biedenkopf. Alle officiële
vertegenwoordigers van de
verbroederingsgemeenten La
Charité-sur-Loire, Wépion-surMeuse, Biedenkopf-an-der-Lahn
en Oostduinkerke waren
aanwezig.

Alain De Laet
Brouwerij Huyghe,
brouwer van het gamma
Idesbaldbieren, is al
jaren een uitstekende
partner van de
gemeente Koksijde
en het Abdijmuseum
Ten Duinen. Deze
brouwerij verwierf ook
de concessie voor de
craftbrouwerij op de
site van Ten Bogaerde.
Alain De Laet, CEO van
Brouwerij Huyghe uit
Melle, was eind mei te
gast bij burgemeester
Marc Vanden Bussche.

Huldiging Long Dieusaert
De zestienjarige Long Dieusart, pianotalent en inwoner van Koksijde, werd door het gemeentebestuur in
de bloemetjes gezet. Long Dieusart won de internationale pianowedstrijd Triomphe de l’Art met grootste
onderscheiding. Hij is op weg om een heel grote concertpianist te worden.

Onderzoeksproject
Safeshore
In mei vonden de North
Sea Trials plaats van
het onderzoeksproject
Safeshore. Dit
detectiesysteem moet
malafide praktijken
opsporen over de
volledige kustlijn.
Burgemeesters Marc
Vanden Bussche, Geert
Vanden Broucke, Ann
Vanheste en korpschef
Nicholas Paelinck
bezochten dit innovatieve
Europese project.

Huldiging MuseOs
Luc en Marleen Tyteca-Vandenhoudt, oprichters van Natuurhistorisch Museum MuseOs, kregen eind mei de
titel van cultureel ambassadeur van onze gemeente. De twee gedreven biologen bouwden meer dan dertig
jaar aan deze unieke collectie. Info: www.museos.be.

Uitkijktoren Hoge Blekker
De realisatie van de
uitkijktoren op de Hoge
Blekker is weer een
stapje dichterbij. Na
een wedstrijd waarbij
ca. 70 ontwerpers zich
kandidaat stelden,
koos de jury uiteindelijk
uit drie projecten. De
uitkijktoren, volledig uit
hout, van NEXT Architects
uit Amsterdam kwam als
winnaar uit de bus.
(zie blz. 15)

Uitbreiding mountainbikeroute
De bestaande mountainbikeroute Paul Herygers is uitgebreid richting Oostduinkerke. De afstand van deze
route bedraagt nu 28 km. Dit betekent dat er vanaf nu een officiële verbinding is tussen de bestaande,
permanent bewegwijzerde, routes in De Panne, Nieuwpoort en Koksijde.
Boekvoorstelling
Koksijde Vertelt
De nieuwe uitgave Koksijde
vertelt van William Slosse werd
voorgesteld op zaterdag 9 juni.
Het boek overlapt vijftig jaar
(1900-1950) en bevat verhalen,
weetjes, anekdotes en veel
foto’s. Het boek (300 blz.) is te
koop op de dienst Toerisme
(22 euro). De gelijknamige
expo loopt nog t.e.m.
31 augustus in het atrium
(gemeentehuis).
Info: archief@koksijde.be.

Oefening hulpdiensten
Op woensdag 6 juni vond een grote rampoefening plaats in Koksijde. Alle disciplines (brandweer, politie,
ambulance, communicatie) werkten samen tijdens deze fake brand in de Hotelschool. Alles is goed verlopen.

Bredene Handzame Classic Koksijde
De gemeente Koksijde heeft er vanaf 2019 een nieuwe voorjaarskoers bij. In Koksijde Golf ter Hille werd de
nieuwe samenwerking met Handzame Classic aangekondigd. De wielerwedstrijd vindt plaats op 22 maart
2019, met vertrek in Bredene en aankomst in Koksijde.

Jumelages
Er zakten delegaties
uit het Duitse Konz en
het Waalse Wanze
af naar Koksijde ter
gelegenheid van het
verbroederingsweekend op vrijdag 15
en zaterdag 16 juni.
De feestelijkheden
stonden vooral in het
teken van de verjaardagen van de stedenbanden: 45 jaar
jumelage met Konz en
20 jaar met Wanze.

Wereldfeest Dunia op het strand
Het gratis wereldfeest Dunia zet de gastvrije poort open op zaterdag 4 augustus van 11 tot 18.30 u.
Iedereen is welkom op het strand van Oostduinkerke, ter hoogte van het Astridplein.
De Koksijdse percussiegroep Imperior de Percusion trekt
Dunia op gang om 11 u. De muzikanten van Refugees
got talent nemen je om 13 u. mee op wereldreis met
muziek uit hun thuisland. Overigens brengt, om 15u., folkmuziek voor stille genieters en uitbundige dansers. Dunia
wordt afgesloten door de populaire Surinaamse groep
Young Cosje! Onze stedenband met Suriname bestaat
tien jaar en dat wordt gevierd!
Tussendoor leert Trashbeatz hoe je muziek maakt met
afval en geniet je van een hapje of drankje en gezellig
rondkuieren op de wereldmarkt.
Info: dienst Internationale Samenwerking,
ina.vanthienen@koksijde.be, 058 51 08 92

Paradekorps El Fuerte blijft prijzen pakken
El Fuerte won eind mei vier trofeeën op de
Internationale Mars- en Showwedstrijd der
Lage Landen in Hamont-Achel, vergelijkbaar met een Europees Kampioenschap
dat om de twee jaar plaatsvindt.
Verschillende muziekkorpsen uit o.a. Duitsland, Nederland, Oostenrijk en België tekenden present en El Fuerte nam deel in twee
disciplines: het paradekorps behaalde de
hoogste score in de disciplines Mars en
Marsparade. Straf is vooral dat El Fuerte de
beste totaalscore behaalde van heel het tornooi. Ook tamboer-majoor Lennert Schreel
was opnieuw de beste met een indrukwekkende score van 96 procent.

Internationaal Orgelfestival Koksijde 2018
Het Orgelfestival van Koksijde presenteert de top
van de internationale orgelscène in de
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk.
Telkens op maandagen, aanvang om 20 u.
• 2 juli: Anne Froidebise
• 16 juli: Douglas Lawrence (Australië)
• 30 juli: Katrien Mannaert
• 6 aug.: Radosław & Renata Marzec (Polen)
• 20 aug.: Jan Vermeire (O.L.V.-ter-Duinenkerk)
Toegang: Volwassenen 10 euro, VVK 8 euro, -18 j. gratis,
abonnement 40 euro (5 concerten).
Tickets: dienst Toerisme en O.L.V.-ter-Duinenkerk tijdens de
kantooruren, bij Helga Dombrecht
Info: Orgelkring Koksijde, voorzitter carlo.wouters@skynet.be,
058 51 35 94.

Laura Vanhoutte is Mieke Garnaal 2018
Tijdens het jaarlijkse feest van de paardenvissers werden Mieke Garnaal en haar eredames officieel
aangesteld. Mieke Garnaal Laura Vanhoutte wordt 18 jaar op 18 augustus 2018: dat kan geen toeval zijn.
Haar eredames zijn de zestienjarige meisjes Febe Coutteau en Chloe Brackx.
De zoektocht naar Mieke Garnaal is dit jaar
dichtbij huis gebleven. Laura Vanhoutte is al
enkele jaren de ster van het straattheater
Mariette Crevette. Ze loopt school in het
Annuntiata-Instituut in Veurne en steekt haar
vrije tijd vooral in toneel, voordracht en zang. Ze
treedt ook op met het jongerenkoor Jokobeau.
De twee eredames heten Febe Coutteau en
Chloe Brackx. Febe zit op dezelfde school als
Laura en is lid van de Chiro, ze speelt toneel
en volgt lessen welsprekendheid. Ook surfen
en paardrijden zijn hobby’s. Leuk weetje is dat
Febe de dochter is van Nancy Dewitte, Mieke
Garnaal in 1997. Collega-eredame Chloe is
een schoolvriendin met een liefde voor netbal
en lopen.

Negende Poëzieprelude in de kerk van Wulpen
De Poëzieprelude vindt plaats op zaterdag 7 juli om 15 u.
* Dichters: Yerna Van Den Driessche, Luc De Cleir, Bart Vonck, Spitler, Dominique De Groen
* Muzikale omlijsting: Joe Mullem
* Presentatie: Ariane Vyvey
* Na de voorstelling biedt de cultuurraad een glaasje aan.
* Gratis

Primeur: Rijmelarij – Gratis poëzieworkshop voor kids
Ben je creatief en hou je van rijmelarij?
Speel met woorden en stel een eigen gedicht samen.
* Start om 9.30 u. in de Sint-Willibrorduskerk in Wulpen.
* Info en inschrijven: erna.delancker@telenet.be.

(9-12 j.)

Viviane Bailleul zwaait af
In juni wuifden we onze collega Viviane Bailleul uit met een
gezellig eerbetoon in de raadzaal. Protocolchef Viviane was
een vertrouwd gezicht tijdens huldigingen en evenementen.
Ze bemande ook vaak de onthaalbalie van het
gemeentehuis. Viviane studeerde af als leerkracht lichamelijke
opvoeding en gaf enkele jaren les. Al snel werd ze medeuitbaatster van restaurant Furnoise in Koksijde, tot ver buiten
de gemeentegrenzen bekend voor de heerlijke mosselen. De
66-jarige Viviane is samen met Bernard Vanneuville, ze is de
mama van Steve en Mike én fiere oma van Oona.
In 2007 startte Viviane haar loopbaan bij het
gemeentebestuur. Eerst was ze verantwoordelijke voor
de raadskelder, daarna vervoegde ze het team ComOP
(Communicatie Onthaal en Protocol). Als administratief
bediende regelde ze de catering en recepties. Viviane
verzorgde ook het protocollaire luik bij huldigingen en schreef
speeches. Viviane kon vorig jaar al met pensioen gaan, maar
ze koos ervoor om nog een extra jaar te blijven. We zullen haar
positivisme, gedrevenheid en wijze raad missen!
Bedankt voor alles, Viviane!

Gemeentelijke
Elfjuliviering 2018
DONDERDAG 5 JULI
- 20 u., Vrijzinnig Huis Koksijde (Galloperstraat 48),
lezing Naar een inclusief Vlaanderen door Tarik
Fraihi (alg. voorzitter Vermeylenfonds, politiek filosoof), gratis toegang (org. Vermeylenfonds Koksijde/
Oostduinkerke)
ZATERDAG 7 JULI
- 10-15 u., Oostduinkerke, strandwateren en Zeedijk
(centraal), 20e Vlaams Kampioenschap Garnaalkruien voor clubs en individuele kruiers / gratis
inschrijving van 10 tot 11.30 u. in Estaminet In de
Peerdevisscher / om 11.30 u. verzameling in de
Jacquetlaan voor het meten van de maaswijdte
van de netten / om 13.15 u. in stoet naar het strand /
wedstrijd van 13.30 tot 15 u., gevolgd door weging,
koken en gratis uitdelen van de vangst vanaf ca. 15 u. /
15-16 u., optreden van de kindervolksdansgroep De
Juttertjes / barbecue (20 euro, 10 euro tot 12 j.) en
prijsuitreiking (19 u.) in Estaminet In de Peerdevisscher vanaf 16.30 u. (voor deelnemers en leden),
inschr. bij secr. J.P. Deblieck, 058 51 81 86 of spanjaardbank.secretaris@proximus.be / (org. garnaalkruiersclubs de Spanjaardbank en de Slepers i.s.m.
gemeentebestuur, gemeentelijk Elfjulicomité – info:
Johny Popieul, 0472 51 32 56)
- 10-12 u., Wulpen, Sint-Willibrorduskerk, workshop
voor kinderen (8-13 j.) met dichteres Yerna Van Den
Driessche (deuren open om 9.15 u.) (zie blz. 37)

WOENSDAG 11 JULI
- 14-16 u., Oostduinkerke, Zeedijk, bereiding (vanaf
14 u.) reuzenpaëlla & verkoop (vanaf 16 u.) door
de Koninklijke Orde van de Paardenvisser t.g.v. het
Feest v.d. Vlaamse Gemeenschap
- 18 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 6de Vlaams Familiefeest / 18 u., apero / 19 u., Guldensporenbuffet (vlees, vis, kaas) / muzikale omlijsting door Dario
en Guido Derieuw / / 20.30 u., groet door voorzitter
Jan Loones van het gemeentelijk Elfjulicomité /
samenzang met Bart Verhelle en Arnold Sercu /
prijs 27 euro (1 apero, buffet, optredens, liedboekje),
kinderen <12 j. 10 euro / inschrijven op 0473 87 71
10 of 058 62 42 55, of herman.j@telenet.be / bedrag
met vermelding “11 juli + aantal deelnemers” storten
op BE77 7512 0635 8042 van VVB BdK / tafel reserveren vanaf 6 p. mogelijk / org. VVB Bachten de Kupe
m.m.v. Vl@s K-Odk, DF Doornpanne, Vrouwenstemmen, VtbKultuur en Marnixring Zannekin, met steun
v.h. gemeentelijk Elfjulicomité
- 21.30-23 u., Oostduinkerke-Bad (Zeedijk-strand centraal), live concert met Raymond van het Groenewoud, gratis toegang (org. VVV gemeente Koksijde)
(zie blz. 40)

- 23 u., Oostduinkerke-Bad, (Zeedijk-strand centraal),
artistiek Elfjulivuurwerk (org. VVV)

- 15 u., Wulpen, Sint-Willibrorduskerk, poëzieprelude
(gratis toegang), opening met het ’s morgens
gemaakt gedicht door de kinderen, poëzie voorgelezen door de dichters Bart Vonck, Yerna Van Den
Driessche, Luc De Cleir, Younes van den Broek alias
Spitler en Dominique De Groen, muziek met de Ierse
singer-songwriter Joe Mullen, receptie (org. gem.
Cultuurraad) (zie blz. 37)
ZONDAG 8 JULI
- 10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk, Elfjulimis met
het Beauvarletkoor Koksijde (org. Davidsfonds)
- 11.15 u., Koksijde, ’t Oud Schooltje, officiële Elfjuliviering, met o.a. toespraak door Pieter Bauwens
(hoofdredacteur van Doorbraak), samenzang
met het Beauvarletkoor Koksijde en receptie met
Koksijds abdijbier Ten Duinen en specialiteiten
van de Oostduinkerkse paardenvissers (org. Gem.
Elfjulicomité)
TENTOONSTELLING 28 JUNI-15 JULI
Vlaamse strijd op doek: canvassen van Gil in de
Keunekapel (H. Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald),
dagelijks van 14 tot 18 u. (niet op maandag), vrije
toegang, org. dienst Cultuur i.s.m. het Bormshuis
Antwerpen en het gemeentelijk Elfjulicomité. (zie blz. 9)

Bevlaggingsactie
Bevlag uw gevel op woensdag 11 juli
met de de leeuwenvlag.
Het Elfjulicomité stelt gratis vlaggen
ter beschikking.
(Contact: Hilde De Graeve, T 058 51 38 87)
Coördinatie: Elfjulicomité Koksijde-Oostduinkerke
(voorzitter Jan Loones, schepen Albert Serpieters,
erevoorzitter Hilde De Graeve, Jan Huyghe, André Cavyn)

Aanrader:
uniek openluchtzwembad op de Zeedijk
Als enige badplaats aan onze kust beschikt onze gemeente over een openluchtzwembad op de Zeedijk.
Het Strandbad in Oostduinkerke is een bad van 25 meter en telt vijf banen. Waterpret met uitzicht op zee!
Info en openingsuren: www.koksijde.be/strandbad

Ontdek onze beachbars ...
Zo mooi kan vakantie zijn… op het strand, in een luie strandstoel, voeten in het zand, loungen in een
beachbar. De hipste strandbars vind je in onze eigen gemeente. Proef de hapjes en de drankjes. Kijk je ogen
uit, naar de zee, de golven, de zonsondergang. Dit is echt vakantie.

• Beach Village ter hoogte van Zavelplein
• Sofie Sunset bar ter hoogte van E. Terlinckplein
• Aloha beach ter hoogte van Zouavenplein

Yogalessen op het strand aan Beach Village:

op zaterdag 7,14, 21, 28 juli en 4, 11, 18 aug. om 11 u. (als het niet regent)
Info: 0496 877 207, ellen.rabaey@telenet.be - 12 euro (incl. drankje)

... en surfclubs

Jongeren leven zich uit in de surfclubs waar ze toffe sporten beoefenen: kitesurfen, zeekajak, suppen. Iedereen
beweegt en geniet, van super ontspannend tot heerlijk spannend. De tieners mogen zich aan heel wat
adrenaline verwachten.

•
•
•
•

Sycod, A. Devoslaan 50 in Oostduinkerke,
Shorebreak, De Zeebries, Strandjutterslaan 10 in Oostduinkerke
KYC, Koksijde Yachting Club, Dumontlaan 8 in Sint-Idesbald
Surfclub Windekind, Zuidenwindhelling 1 in Oostduinkerke

Topmanifestaties in de zomer
Clics Koksijde:
speelplezier voor kinderen
Onze gemeente en de Belgische
speelgoedfabrikant Clics
presenteren voor de derde keer
een zomer lang speelplezier voor
kinderen. Van 12 juli tot 27 augustus
veroveren de Clics-blokjes het c.c.
CasinoKoksijde!
Speelzones: In de verschillende
speelzones liggen 150.000 blokjes
in 22 verschillende kleuren en
ook accessoires klaar. Jongens
en meisjes maken hun mooiste
creaties in de themahoeken.
Je gaat niet met lege handen naar
huis. Aan de uitgang mag je een
zakje Clics-blokjes meenemen.
Open: 12 juli tot 27 augustus,
dagelijks van 14-18 u. (dinsdag
gesloten), c.c. CasinoKoksijde
Toegang: gratis voor kinderen
onder de 3 jaar, 5 euro p.p. vanaf 3
jaar (incl. zakje Clics-blokjes)

Raymond van het Groenewoud: Liefde
voor Muziek op Vlaamse feestdag
Op woensdag 11 juli komt de onverwoestbare Raymond van het Groenewoud naar onze gemeente.
Vanaf 21.30 uur zorgt de zanger voor muzikale ambiance op de Zeedijk van Oostduinkerke.

WK Voetbal op groot scherm,
Koksijde, Theaterplein
- Alle wedstrijden van de Rode Duivels
- Zondag 15 juli om 17 u.: Finale

Belgisch kampioenschap kunstvliegen
voor éénmotorige toestellen:
De opvolger van de vroegere airshows vindt plaats
op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli van 10 tot 18
uur. – Gratis toegang mits geldig ticket, te verkrijgen
via www.westaviationclub.be. Parkeren kost 5 euro.
– Locatie: Ten Bogaerdelaan, ter hoogte van de West
Aviaton Club Koksjide.

Afterwork & Drive-In Cinema: Vrijdag 6 juli,
Waterfollies: spectaculaire show met
waterfonteinen, klank, licht en muziek
Deze spetterende show vindt vier keer plaats aan
het Strandbad Oostduinkerke, telkens op zaterdag:
14 & 28 juli en 4 & 11 augustus. Beperkt aantal
zitplaatsen beschikbaar (aan 2 euro).

Koksijde, Kerkplein O.L.V.-ter-Duinenkerk – vanaf 18 u.:
afterwork met eet- en drankstandjes, film The shape
of water (op groot scherm, zichtbaar vanuit de auto)
start om 22 u.
Inschrijvingen, ticketinformatie en praktische gegevens: www.
ujelicarecentre.com.

De eerste 50 inschrijvingen krijgen een gratis
cinematicket, aangeboden door Cinema Koksijde.

SalSea: Zaterdag 14 juli, Oostduinkerke, Strand –

zomerfestival in Cubaanse sfeer met tapas, drankjes,
workshops en doorlopend muzikale animatie –
oldtimershow om 11 u., workshops vanaf 14 u. en
optredens vanaf 16.30 u.

Wulps Weekend 2018

PROGRAMMA
Donderdag 19 juli
- 20 u., spiegeltent, quiz, 5de Grote Prijs Willibrordus,
4 p. per tafel, 15 euro, inschrijven 0496 64 01 05, org.
Wulpen Events
Vrijdag 20 juli
- 18.30 u., spiegeltent, BBQ (18 euro, inschrijven vooraf
via 0496 64 01 05)
- 20.30 u., After work Party – Back to the 70-80-90’s,
gratis toegang, org. Wulpen Events
- 23 u., Vuurwerk
Zaterdag 21 juli
- 14 u., 92e Veeprijskamp voor dieren van de rassen
roodbont en witblauw, tentoonstelling van kleinvee,
demonstratie van de vzw Florden van WestVlaanderen
- 14 u., officiële opening van het 43e Groot
Landelijk Feest met de Harmonie Vrienden van de
Brandweer, de volksdansgroep Oud-IJslandvaarders,
de Juttertjes en de reuzen Jan van Wulpen,
Marieke van de Kerkwijk en Lotte. Op het feest:
roofvogelshow, oude ambachten, straatanimatie,
muziekoptredens, goochelaar, kinderanimatie,
smulplezier. Org. Veekweeksyndicaat en VVV
- 19.30 u., loods Luc Bentein, BBQ, inschrijven bij Denis
Declerck 0475 77 33 12 of bij Wim Goderis 0486 86
30 46, org. ABS
- 20.30 u., spiegeltent, optreden van Glenn Degeselle
(piano), gratis toegang
- 22 u., spiegeltent, optreden van de coverband De
Toape Geraapte, org. Wulpen Events, gratis toegang
Zondag 22 juli
- 9 u., spiegeltent, Pyjama-party met ontbijt
(kinderen gratis, 8 euro vanaf 12 j., 4 euro voor
iedereen in pyjama), inschrijven, 0496 64 01 05, org.
Wulpen Events
- 11 u., in en rond de spiegeltent, Humoristisch
aperitiefconcert met De gestemde snaren, gratis
toegang, org. Wulpen Events
- 12 u., in en rond de Spiegeltent, Kippenfestijn (15
euro, kinderen 9 euro), inschrijven verplicht tot 11 juli
via 0496 64 01 05, org. Wulpen Events
- 14 u., 21e Wulps Humoristisch Theatertornooi,
gratis toegang, zes toneelamateurgroepen spelen
humoristische acts, org. Wulpen Events
- 19.30 u., spiegeltent, Wulpse avond, gezellig
samenzijn voor alle Wulpenaars en sympathisanten,
drankje, gratis friet en animatie, gratis toegang, org.
Wulpen Events

Nationale Feestdag
Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op
zaterdag 21 juli is volgend programma vastgelegd.
- 10.30 u., Te Deum in de O.L.V.-ter-Duinenkerk in
Koksijde
- 11 u., optocht via de J. Van Buggenhoutlaan en
Zeelaan. (Mogelijkheid om met de bus naar de
rotonde Poort te rijden om het laatste deel van de
optocht samen te voet af te leggen.)
- 11.30 u., defilé voor het gemeentehuis
- Aansluitend gratis volksfeest met optreden van
Ladies of the Fifties
- 23 u., artistiek muzikaal vuurwerk

Zaterdag 11 tot zondag 19 augustus,
Theaterplein Koksijde
Koksijde Men’s Trophy: internationaal
herentennistornooi, 15.000 $
Donderdag 9 augustus, Koksijde
Feest op de Dijk: vanaf 15 u. podiumanimatie, vanaf
19 u. optredens van de Romeo’s, Lindsay en Swoop
Zaterdag 11 augustus,
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Feest in de Abdij: festival in middeleeuwse sfeer
(zie blz. 10)

Zaterdag 18 augustus, 11-17 u., Oostduinkerke,
Zeedijk
Ravotdag en Vlaamse artiesten on Tour: gratis
kinderevenement en muziekoptredens
Zaterdag 18 augustus, Sint-Idesbald, G. Grardplein
Sint-Idesbald zingt: om 19 u. optreden met
meezingers door Wim Leys en @fundum, aansluitend
(vanaf 20.30 u.) massazangspektakel

Oproep podiumzangers: de dienst Toerisme zoekt nog
ambiancemakers voor tijdens het meezingprogramma. Sleep
de massa mee met jouw enthousiasme! Minimumleeftijd is 20
jaar. Kandidaten nemen contact via nathalie.phlippo@koksijde.
be of 058 51 29 10.

Woensdag 25 juli, Sint-Idesbald
Beach Run: Jeugd- en Massajogging (18.30 u.)

Dinsdag 21 tot vrijdag 24 augustus
Wandeltocht Vierdaagse van de IJzer

(zie blz. 25)

Donderdag 26 juli, Oostduinkerke, Zeedijk
Lotto’s Muziekshow: vanaf 14.45 u. Matthias Lens,
Belle Perez en Laura Lynn – vanaf 20 u. Wim Soutaer
en Sergio
Zaterdag 28 juli, 11-17 u., Koksijde, Zeedijk
Ravotdag en Vlaamse artiesten on Tour: gratis
kinderevenement en muziekoptredens
Zaterdag 4 tot zondag 12 augustus, Koksijde,
Theaterplein
Flanders Ladies Trophy: internationaal
damestennistornooi, 25.000 $ (www.fltkoksijde.be)

Zaterdag 25 augustus, Koksijde
Braderie

Vuurwerken
- woensdag 11 juli om 23 u. in Oostduinkerke
(Vlaamse Feestdag)
- vrijdag 20 juli om 23 u. in Wulpen
(Wulps Weekend)
- zaterdag 21 juli om 23 u. in Koksijde
(Nationale Feestdag)
- zaterdag 18 augustus om 22.30 u. in Sint-Idesbald

Koket Koksijde Floralia
Het bloemenevenement Koket
Koksijde vindt plaats van 7 t.e.m.
10 september met Diamonds are
forever en Diamonds are a girls best
friend als thema’s. Bling Bling met
bloemen: kristallen en diamanten
in allerlei kleuren en formaten, met
de juiste bloemenaccenten tot
leven gebracht in combinatie met
de prachtige aankleding in de
raadzaal: hét hoogtepunt van de
tentoonstelling in het gemeentehuis.
Op het Theaterplein voor het
gemeentehuis van Koksijde wordt
een duinenlandschap aangelegd
met 18 strandcabines.
Open: 7, 8 en 9 september (1022u.)– 10 september (10-18 u.),
gemeentehuis Koksijde
Toegang: 5 euro voor inwoners
(t.e.m. 18 j. gratis)

Doe mee aan de Puzzle
Game en win aankoopbonnen!
Deelnameformulieren: handelaars
Koksijde-Bad en de dienst Toerisme.
Info: www.koksijdeshopping.be.

Wandel- en fietszoektocht
Wandelzoektocht (6 km) - Deelnameformulieren
(4 euro) in de toerismekantoren. Start aan de dienst
Toerisme in Koksijde-Bad, richting Oostduinkerke,
o.a. door de Doornpanneduinen en terug. Er zijn tal
van mooie prijzen te winnen.
Fietszoektocht de Gordel rond Koksijde (35 km)
Deelnameformulieren (7 euro) in alle
toerismekantoren van Koksijde en in Estaminet De
Peerdevisscher. Lokaliseer foto’s langs het traject
en los daar telkens enkele vragen op. Er zijn ook
bijkomende en schiftingsvragen.

Info: www.visitkoksijde.be

Brochure Zomerevenementen
De brochure Zomerevenementen biedt een
overzicht van alle activiteiten van juli tot september.
Zowel in de badplaatsen Koksijde, Oostduinkerke,
Sint-Idesbald als in het polderdorpje Wulpen geniet
je van sportieve en culturele activiteiten, muziek en
optredens, wandel- en fietstochten.
Altijd fascinerend!
Haal de gratis brochure bij de dienst Toerisme of
check het volledige aanbod op www.visitkoksijde.be.

