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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!

Jouw 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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05.10 en 17.28
05.54 en 18.16
06.48 en 19.18
08.03 en 20.40
09.26 en 22.01
10.43 en 23.14
11.48
00.14 en 12.39
00.59 en 13.21
01.44 en 14.02
02.26 en 14.44
03.09 en 15.27
03.53 en 16.12
04.40 en 16.58
05.28 en 17.47
06.20 en 18.41
07.16 en 19.41
08.19 en 20.50
09.34 en 22.14
10.59 en 23.32
11.58
00.21 en 12.39
00.58 en 13.12
01.29 en 13.41
01.57 en 14.08
02.26 en 14.38
02.57 en 15.10
03.31 en 15.46
04.07 en 16.24
04.46 en 17.05

11.59
00.29 en 12.42
01.17 en 13.37
02.21 en 14.52
03.32 en 16.08
04.44 en 17.28
06.02 en 18.42
07.06 en 19.35
07.55 en 20.20
08.38 en 21.02
09.20 en 21.44
10.01 en 22.27
10.43 en 23.09
11.25 en 23.53
12.07
00.37 en 12.52
01.26 en 13.47
02.25 en 14.57
03.33 en 16.16
04.54 en 17.45
06.16 en 18.44
07.06 en 19.27
07.42 en 20.01
08.10 en 20.29
08.36 en 20.58
09.07 en 21.31
09.42 en 22.07
10.20 en 22.45
10.59 en 23.24
11.38
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Word abonnee
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro (ab. 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”

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 1733
• De huisartsenwachtdienst loopt tijdens de
week vanaf 19 tot 8 uur / op weekend- en
feestdagen tot 8 uur ‘s anderendaags
• Overdag, behalve op weekend- en
feestdagen, van 8 tot 19 uur, moet je je
eigen huisarts contacteren.

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens het weekend
(vanaf zaterdag 9 uur t.e.m. maandag 9 uur).
Volledige lijst op www.apotheek.be
Per telefoon:
9-22 uur: telefonische wachtdienst 0903 99 000
22-9 uur: 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 uur op het
betalend oproepnummer 0903 39 969.
Tijdens de wachtdienst is de behandeling
beperkt tot het urgente karakter van de
aandoening. Dit betekent dat de interventie
minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor 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.
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Verkiezingen
De dienst Burgerzaken organiseert
oefensessies met elektronische
stemapparatuur in functie van de
gemeenteraadsverkiezingen op
zondag 14 oktober.

6-7
Koket Koksijde - Floralia
Het driejaarlijkse evenement Koket
Koksijde – Floralia loopt van vrijdag 7
t.e.m. maandag 10 september.
Tijdens dit unieke bloemenfeest
versieren meesters-floristen het
gemeentehuis en het theaterplein.
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Snippers uit de gemeenteraad

Koksijde doet opnieuw mee
met het grootste culturele
eendagsevenement van Vlaanderen.
Centraal dit jaar staan enkele
prachtig gerestaureerde gebouwen.
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Snippers uit de raad van 25 juni
De gemeenteraad onder leiding van voorzitter Luc Deltombe keurde in de
zitting van 25 juni o.a. volgende punten goed:

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

Werkingstoelage jeugdwerking KVVC en KVVO – De voorbije
jaren werd er door de gemeente een gezamenlijke werkings-toelage
toegekend voor de samenwerking tussen KVV Oostduin-kerke, KVV
Coxyde en KRC De Panne, ter ondersteuning van het jeugdvoetbal.
Sinds 2010 was dat 28.500 euro per jaar. Diezelfde toelage wordt
vanaf nu enkel nog toegekend aan het jeugdvoetbal van KVVC en
KVVO. Unaniem.
Organisatie wielerwedstrijd Bredene Handzame Classic Koksijde –
De gemeenteraad keurde een overeenkomst goed met vzw De
Krekedalvrienden voor de organisatie van de wielerwedstrijd Bredene
Handzame Classic Koksijde voor de komende zes jaar, tot 2024. Jaarlijkse toelage bedraagt 75.000 euro, zoals dat het geval was voor de
opgedoekte Driedaagse De PanneKoksijde. Unaniem.
Goedkeuring gemeenterekening 2017 met overschot van 4,4 miljoen euro – De gemeenterekening van
2017 (evenals de budgetwijziging van gemeente en OCMW) werd unaniem goedgekeurd door de raad.
Enkele kerncijfers: De autofinancieringsmarge van de gemeente bedraagt 3,7 miljoen euro. Het resterend
schuldsaldo op 31 december 2017 was 88,9 miljoen euro. Sinds eind 2012 daalde de schuld met 36 miljoen
euro. Tijdens diezelfde periode werd voor ruim 50 miljoen geïnvesteerd in het gemeentelijk patrimonium,
wegen, riolen en infrastructuur.

Binnenkort meer landmeters in ons straatbeeld
Tijdens de komende maanden verrichten landmeters
van de firma Aquaterra NV uit Gent opmetingen in
Koksijde. Dit gebeurt in het kader van de terreinupdate
van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB).
Op verschillende plaatsen zullen dus landmeters aan
het werk zijn, ze meten alle gemelde GRB-afwijkingen op
en brengen de wijzigingen aan het openbaar domein
in kaart om tot een volledig en up-to-date bestand te
komen. Inwoners die de landmeters aan het werk zien,
moeten niet ongerust zijn. De landmeters kunnen zich
legitimeren en hebben ook een badge.

Geef bloed en red mensenlevens!
Het Rode Kruis zoekt mensen van 18 tot 71 jaar die bloed willen geven. Het kost je slechts
45 minuten, maar je redt er wel mensenlevens mee. Nadien krijg je een drankje.
* donderdag 30 augustus in ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp, van 17 tot 20 uur
* woensdag 5 september in zaal de Witte Burg in Oostduinkerke, van 17 tot 19.30 uur
* woensdag 12 september in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald, van 17 tot 19.30 uur
Info: Peter Lasat (0473 877 011, bloed@koksijde.rodekruis.be) en
www.bloedgevendoetleven.be

Rode Kruis geeft cursus Eerste Hulp - De Rode Kruis-afdeling Koksijde

start een cursus Eerste Hulp op woensdag 12 september, om 19 uur 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. Lesgeefster: Ann Duyck.
Inschrijvingen: vorming@koksijde.rodekruis.be, 0479 330 912

De burgemeester aan het woord
Het zomerseizoen van 2018 was opnieuw een absolute voltreffer met heel wat geslaagde topevenementen.
Ook de weergoden waren ons gunstig gezind en wie weet krijgen we nog een mooi toemaatje in september.
Want ook tijdens de negende maand van het jaar staan heel wat interessante activiteiten op het programma.

T-d: “Eén van de hoogtepunten is
Koket Koksijde – Floralia?”
Burgemeester Marc Vanden
Bussche: “Inderdaad. Koket is
inmiddels uitgegroeid tot een
vaste waarde in onze gemeente.
We zijn ondertussen al toe aan de
derde editie van dit driejaarlijkse
bloemenfeest. De opvolger van
de Bloemenstoet vormt bij manier
van spreken het verlengstuk
van het nu al geslaagde
zomerseizoen. De gemeentelijke
Groendienst – onder leiding van
Ides Leys – zorgde er alvast voor
dat het opnieuw een prachtige
editie wordt. Onze gemeente zegt
het dus met bloemen.” (Zie blz. 35)
T-d: “September staat in onze
gemeente bekend als de
kermismaand.”
Burgemeester: “Dat is zo, want
rond deze tijd kwamen de
IJslandvaarders terug en dan
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Onze gemeente zegt het opnieuw met
was het feest. We bijten de spits af bloemen tijdens Koket Koksijde - Floralia.”
met Groendyk- en Baaltje kermis.
Tijdens het tweede weekend van
september staat dan de opening
T-d: “Deze maand vinden er ook enkele
van Oostduinkerke kermis op het programma met
opendeurdagen plaats.”
speciale aandacht voor de 74e verjaardag van
Burgemeester: “Ook dat is stilaan een traditie in onze
het bevrijdingsfeest van Oostduinkerke in 1944. In
gemeente. Tijdens het eerste weekend van september
de marge hiervan worden viceadmiraal Ronarc’h,
is iedereen welkom in Dierenasiel Ganzeweide. Een
generaal Hély d’Oissel en generaal Trumelet Faber
ideaal moment om stil te staan bij de werking van
gehuldigd, dit trio speelde een verdienstelijke
het asiel. Een week later, op 8 september, openen de
rol voor onze gemeente tijdens WO I. De Franse
Vrienden der Blinden een nieuw multifunctioneel
ambassadeur komt hiervoor zelfs speciaal langs. In
gebouw en aansluitend staat de opendeurdag van
het kader van de herdenkingsactiviteiten voor 100
het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden
jaar Eerste Wereldoorlog vindt er op zaterdagavond
op het programma. Diezelfde dag kan je vanaf 19 uur
10 november een herdenkingsfeest plaats in
ook kennismaken met De Sterrenjutters in het
cultuurcentrum CasinoKoksijde. Later meer hierover.
Duinenhuis. Koksijde Golf ter Hille ten slotte zet de
(Zie blz. 38-39)
deuren open voor het grote publiek op zondag 9
september, het volledige programma lees je op
T-d: “Op zondag 9 september is het Open
www.koksijdegolfterhille.be.” (Zie blz. 9, 18 en 40)
Monumentendag. Heeft u tips?”
Burgemeester: “Zoals elk jaar zijn er de traditionele
T-d: “Klopt het dat de volgende coverfoto van
blikvangers zoals een op maat gemaakt aanbod in
Tij-dingen van een lezer zal komen?”
de gemeentelijke musea en het Duinenhuis. Ook de
Burgemeester: “Jawel. Ter gelegenheid van de 200e
Zuid-Abdijmolen is heel de dag open. Wisten jullie
editie van ons infoblad zijn we op zoek naar de
dat onze molenaar Patrick Geryl dit jaar zijn dertigste
mooiste foto van onze gemeente. Langs deze weg
verjaardag viert als molenaar? Verder raad ik zeker
roep ik iedereen op om deel te nemen. Wie weet siert
een bezoek aan twee prachtig gerestaureerde
jouw foto wel op de voorpagina van de volgende
gebouwen aan: de schuur van het Leihof en De
Tij-dingen!” (Zie blz. 23)
Normandie.” (Zie blz. 36-37)

Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen op zondag 14 oktober 2018

Oefensessies met elektronische stemapparatuur
Het gemeentebestuur organiseert publieke oefensessies met de elektronische stemapparatuur die zal worden
gebruikt bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op zondag 14 oktober.
Deze oefensessies vinden plaats op de dienst Burgerzaken vanaf 24 september tot en met 10 oktober, tijdens
de openingsuren van het gemeentehuis: van maandag tot vrijdag telkens in de voormiddag (9 tot 11.45 uur)
en op maandag- en woensdagnamiddag (13.30 tot 16 uur). Niet op zaterdag.
Hoe stem ik digitaal? Lees meer op bladzijde 7.

Over volmachten bij de verkiezingen
Soms kan of moet je niet zelf naar het stemlokaal om te stemmen. In dat geval kan een andere kiezer
stemmen in uw plaats, u geeft die andere kiezer met andere woorden een volmacht.
R In eerste instantie vult u een volmachtformulier in. Gratis verkrijgbaar op de dienst Burgerzaken of
download dit document op www.vlaanderenkiest.be.
R Daarna geeft u het ingevulde en ondertekende formulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die
namens u zal stemmen, de volmachtkrijger.
R Op de verkiezingsdag gaat de volmachtkrijger naar het stembureau dat op het oproepingsformulier staat,
met de nodige documenten: volmachtformulier, oproepingsbrief van volmachtgever en volmachtkrijger,
bewijs van afwezigheid en identiteitskaart volmachtkrijger.
In welke gevallen?
R U kan niet stemmen door medische redenen. Voeg een doktersattest bij de volmacht.
Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag geen attest geven.
R Deelnemen is niet mogelijk wegens beroepsredenen. Werknemers hebben een attest nodig van de
werkgever. Zelfstandigen nemen een attest mee waaruit de uitoefening van het beroep en de reden van
afwezigheid blijkt.
R Ook in het geval van schippers, marktkramers en kermisreizigers is een attest nodig waaruit de uitoefening
van het beroep blijkt – afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u ingeschreven bent.
R U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. Attest van
de directie van de strafinrichting bijvoegen.
R Een attest van de religieuze overheid is nodig als uw geloofsovertuiging u niet toelaat om te stemmen.
R Voor studenten is een attest van de directie van de school vereist
R U verblijft om privé-redenen in het buitenland. Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door
de burgemeester van de gemeente waar u in het bevolkingsregister bent ingeschreven, bijvoegen bij
de volmacht. Bij uw aanvraag voegt u de nodige bewijsstukken toe. Als u geen bewijs kan voorleggen,
ondertekent u een verklaring op eer.
R Alle redenen voor afwezigheid kan u nog regelen tot op de verkiezingsdag zelf, met uitzondering van een
verblijf om privé-redenen in het buitenland. Dit kan ten laatste tot en met 13 oktober.
Voorwaarden
R De volmachtkrijger mag geen volmacht krijgen voor andere stemgerechtigden, kort samengevat:
één volmacht per volmachtkrijger
R De volmachtkrijger moet kunnen stemmen op alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd
bent

DIGITAAL STEMMEN
in 12 stappen
#vlaanderenkiest op zondag 14 oktober 2018: lokale en provinciale verkiezingen

1

In het stemhokje
Steek de witte chipkaart
in de richting van de pijl
tot aan de streep
in de stemcomputer.

3

2
Volg de instructies
op het scherm.

4
Breng uw stem uit.

Bevestig uw stem.

6

5
Neem de witte
chipkaart terug.

Neem uw stembiljet
(papierstrook).

8

7
Kijk uw stembiljet na.
Uw stemkeuze staat in
kleine letters gedrukt

9

Vouw uw stembiljet
dubbel met de gedrukte
tekst naar binnen.

10

Aan de voorzitterstafel

Verlaat het stemhokje met
uw stembiljet en chipkaart.

11

Aan de stembus

Geef de witte chipkaart
terug aan een lid
van het stembureau.

12
De klep opent automatisch.
Steek het dichtgevouwen
stembiljet in de stembus.

Ga naar de stembus, vouw
uw stembiljet terug open
en scan de QR-code.

#vlaanderenkiest
info@vlaanderenkiest.be

@ABB_Vlaanderen
vlaanderenkiest.be

V.U.: Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel

Infoavond ondernemers: beleef Koksijde in 1 app
op 17 september om 19.30 uur in cultuurcentrum CasinoKoksijde
Het gemeentebestuur verwelkomt alle ondernemers van Koksijde voor
een inspiratiesessie over de winkel van de toekomst en de voorstelling
van de Koksijde App, een nieuw en gratis communicatieplatform van
het gemeentebestuur voor handelaars. Ondernemers registreren zich
gratis via www.onzestadapp.be.
Programma
• 19.30 uur
• 19.50 uur
• 20 uur
• 21 uur
• 22 uur

Onthaal
Verwelkoming
Voorstelling gemeentelijke Koksijde app door Mobicage
Inspiratiesessie Winkel van de toekomst door Peppers and co
Vragenronde en receptie

Inschrijven via www.koksijde.be/inschrijving-ondernemersavond of
communicatie@koksijde.be

Gemeentehuis gesloten -

De administratieve diensten zijn gesloten op vrijdag 7 en
zaterdag 8 september ter gelegenheid van het evenement Koket Koksijde – Floralia. (Lees meer op blz. 35)

72 extra urnenkelders in Koksijde-Dorp
Door de grote toename van de
begrafeniswijze bijzetting asurnen in
het urnenveld van de begraafplaats
in Koksijde-Dorp is het noodzakelijk om
over te gaan tot een uitbreiding van
het urnenveld. Daarom realiseert het
gemeentebestuur 72 nieuwe urnenkelders.
Om het plaatsgebrek op te vangen,
heeft het college van burgemeester en
schepenen besloten om bijkomende
asurnen voorlopig bij te zetten in het oude
columbarium. Na de uitbreiding worden
de voorlopig opgeborgen asurnen
overgebracht naar het nieuwe gedeelte.

Verkiezingen 14 oktober:
kandidatenlijsten indienen op 15 september
De lijsttrekker, of de gemandateerde kandidaat, moet op zaterdag 15 september zijn of haar kandidatenlijst
indienen bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau: dienst Burgerzaken (bureau diensthoofd
Geert Calcoen) in het gemeentehuis, van 9 tot 12 en 13 tot 16 uur.
De naam van een gehuwde kandidaat mag voorafgegaan of gevolgd worden door de naam van de
echtgenoot of echtgenote van de kandidaat, dat is ook nog mogelijk als de echtgenoot of echtgenote van
de kandidaat inmiddels is overleden. Personen die een wettelijk samenlevingscontract hebben afgesloten,
zijn gelijkgesteld. De achternaam waarmee een kandidaat op het stembiljet verschijnt mag maximaal 25
tekens lang zijn.
Enkel een verbeteringsakte kan een voordrachtsakte wijzigen. Modellen zijn raadpleegbaar (via de
zoekfunctie) op www.vlaanderenkiest.be. Kandidatenlijsten worden zowel op papier als digitaal ingediend.

Opendeurweekend Dierenasiel
Ganzeweide
Op 1 en 2 september is iedereen is
welkom tussen 13.30 en 18 uur op het
oude munitiedepot in Wulpen. Een
unieke gelegenheid om eens te zien
hoe de honden en katten een tijdelijke
opvang krijgen in het dierenasiel. Loop
ook binnen in de feesttent. Let wel:
tijdens het opendeurweekend kunnen
geen dieren geadopteerd worden.
De meest belangrijke doelstelling
van Ganzeweide is om verloren
gelopen, achtergelaten, gedumpte of
verwaarloosde huisdieren een nieuwe
thuis te bezorgen. Elke gemeente is
verplicht om rondzwervende dieren op
te vangen en Koksijde doet hiervoor
beroep op Dierenasiel Ganzeweide.
Katten en honden die niet langer
gewenst zijn door hun baasje krijgen een nieuwe
kans dankzij het dierenasiel.
Dierenasiel Ganzeweide is de ideale plaats voor
dieren om opnieuw het vertrouwen in de mens
te vinden. De dagelijkse verzorging van de dieren
gebeurt dankzij de inzet van het personeel en de
vrijwilligers. Velen van die vrijwilligers zorgen zelfs
thuis voor kittens en pups.

Buiten het opendeurweekend is het dierenasiel
dagelijks open van 14 tot 17 uur, behalve op
zon- en feestdagen. De gebouwen zijn toegankelijk
voor rolstoelgebruikers.
Info: info@ganzeweide.be, www.ganzeweide.be,
058 31 40 08 – Langeleedstraat 12, Wulpen.

Vrienden der Blinden openen
nieuw gebouw op 8 september
De traditionele opendeurdag van het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden in Koksijde
wordt dit jaar speciaal, want om 10.30 uur is er de
officiële opening van het nieuwe multifunctionele
gebouw. Daarna is het gebouw vrij toegankelijk
voor het publiek.
Vanaf 11 uur zorgt de coverband 2 The Limit
voor de muzikale omlijsting. Verwen jezelf tijdens
dit aperitiefconcert met een snack of drankje
afkomstig van één van de aanwezige foodtrucks,
er is eveneens een dessertbuffet. Verder staan er
demonstraties van blindengeleidenhonden en
hondenclub De Westhoek (lees meer op blz. 20) op
het programma.
Woon de workshop initiatie hondenmassage bij of
laat een fotoshoot van je trouwe viervoeter maken.
Mensen met vragen over hondenvoeding kunnen
terecht in de infostand van Versele-Laga. Ten slotte
is er een tombola én een leuke zoektocht voor alle
leeftijden.

Info:
info@vriendenderblinden.be,
www.vriendenderblinden.be,
058 53 33 00 Noterdaemestraat 1,
Koksijde.

Betalend parkeren
nu ook via sms of app
Sinds eind juni is het in Koksijde mogelijk om per sms of via app af te
rekenen op een betalende parkeerplaats. Deze evolutie komt er dankzij
de lancering van het Belgian Parking Register (BPR).
Het platform BPR laat toe dat mobiele providers hun diensten gezamenlijk
aanbieden in een gemeente. BPR biedt een all-inservice waarbij
de gemeente geen aparte contracten meer moet afsluiten met de
verschillende providers.
Door te betalen via sms of mobiele applicatie win je sowieso tijd. Mobiele
betalingen zijn bovendien gebruiksvriendelijker dan cashbetalingen. Extra
handig voor wie geen kleingeld bij zich heeft. Door meerdere providers
te laten aanbieden, stelt de gemeente Koksijde zich neutraal op: de
parkeerder kiest zelf met welke provider hij of zij betaalt. Meer info
over de providers op www.parkmobile.be, www.4411.be, www.yellowbrick.be,
www.easypark.be of www.parkd.be.

Gezinsbond Koksijde bestaat 90 jaar
Op zondag 30 september vindt om 11 uur een officieel huldemoment plaats in de Kerkepannezaal in
Sint-Idesbald. Daarna volgt een feestelijke receptie. Vooraf inschrijven via desmedtronald@gmail.com
of 058 51 41 39.
De Gezinsbond beschikt over een kinderoppasdienst
en organiseert elk jaar activiteiten zoals bloemschikken,
kleuterzwemmen (zie verder), wijn- of bierdegustaties en een
tweedehandsbeurs. Leden krijgen korting bij verschillende
(lokale) handelaars. Datzelfde geldt ook voor cinematickets,
treinpassen en buskaarten.
* Watergewenning en Kleuterzwemmen – Telkens op dinsdag
en vrijdag 25, 28 september en 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 en 26
oktober organiseert de Gezinsbond kleuterzwemmen:
• Groep 1 (watergewenning): vanaf 4 jaar, 17 tot 17.45 uur
• Groep 2 (kleuterzwemmen): vanaf 5 jaar, 17.45 tot 18.30 uur
Leden Gezinsbond betalen 40 euro, op vertoon van lidkaart.
Voor niet-leden is het 55 euro.
Inschrijven en betalen ter plaatse in het Hoge Blekkerbad.
Info: Marianne Vandenberghe: 058 51 86 55

Breng een bezoek aan
het nieuwe Politiehuis
Bezoek het nieuwe centraal Politiehuis met jouw school,
vereniging of organisatie. Enige voorwaarde is dat de
instelling binnen het gebied van Politiezone Westkust
moet liggen.
Reserveer minstens één maand op voorhand via
pz.westkust.communicatie@police.belgium.eu.
Een bezoek is altijd mogelijk, behalve in juli en augustus.
Duurtijd: 1,5 tot 2 uur. Maximum 25 personen.

Think Pink kleurt Koksijde roze
Borstkanker treft één op de acht vrouwen. Daarom is het belangrijk dat alle inwoners zich engageren voor
de strijd tegen borstkanker. Steun Think Pink met een actie of een lintjesbox.
Elk Think Pink-lintje draagt dezelfde levensbelangrijke
boodschap uit: geef borstkanker geen kans en laat
je borsten tijdig controleren. Deze oproep redt levens,
want hoe sneller borstkanker wordt vastgesteld en
behandeld, hoe groter de kans op genezing.
Elke twee jaar krijgen alle vrouwen tussen 50 en
69 automatisch een uitnodiging voor een gratis
screeningsmammografie. Bij deze een warme oproep
aan alle dames om dit zeker te doen!
Roze najaar
Heb je een winkel of ken je een locatie voor een
lintjesbox? Vraag een gratis exemplaar aan via http://bit.ly/lintjesbox2018. Elke box telt honderd lintjes die
bezoekers voor één euro kunnen kopen via het voorziene geldvakje. Handelaars worden vermeld op de
overzichtskaart op www.think-pink.be.
Ook elke andere actie voor Think Pink is meer dan welkom! Dat kan tijdens borstkankermaand oktober of
Music for Life. Registreer je actie op www.think-pink.be.
Loop of wandel mee tijdens de Race for the Cure op 30 september in Antwerpen, Brussel of Namen: een
dag vol solidariteit met lotgenoten. Info: www.think-pink.be/raceforthecure.
Fiets tijdens Bike for Think Pink of word BikeSter en ga mee met de Koksijdse Bike Captain Hilde Werbrouck.
Info: www.think-pink.be/bikeforthinkpink.
Loop mee met Run for Think Pink. Info: www.think-pink.be/runforthinkpink.
Info: www.think-pink.be. Vragen over de lintjesboxen: febe@think-pink.be, 0468 174 029.

Gratis wifi in Koksijde. Check de locaties!
Op heel wat locaties in onze gemeente surf je
gratis. We zetten ze graag eens op een rijtje:









De surfclubs (SYCOD, KYC en Windekind)
Astridplein, Oostduinkerke
Tramhalte Oostduinkerke
Leopold II laan, Oostduinkerke (vanaf de
Jacquetlaan tot aan de Zeedijk)
Zwembad Oostduinkerke tot aan De Barkentijn
Skatepark Oostduinkerke
Sporthallen Oostduinkerke en Koksijde (binnen)
Station Koksijde (perron)











Casinoplein (achterkant gemeentehuis)
Theaterplein (voor gemeentehuis)
Zeedijk Koksijde ter hoogte van de horloge
Tramhalte Koksijde-Bad / Guido Gezelleplein
Zeedijk Sint-Idesbald (vanaf basketterrein tot
aan Grardplein)
Tramhalte Sint-Idesbald
Georges Grardplein, Sint-Idesbald
Zeelaan, Koksijde (tot aan De Poort)
Strandlaan, Sint-Idesbald (vanaf
toerismekantoor tot aan Kerkepanneweg)

App 112 BE voor wie in nood is
Dankzij deze app is het mogelijk om noodcentrales te contacteren als je dringend hulp nodig hebt
van brandweer, ambulance en/of politie in België. Zo vinden ze je gemakkelijker terug, zelfs als er geen
referentiepunt is zoals een straatnaam – zeker handig voor o.a. ruiters en mountainbikers.

In de kijker: Week van de Geletterdheid
Eén op tien ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Ze
hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of ICTgebruik. De Week van de Geletterdheid (10 t.e.m. 14
september) staat dit jaar in het teken van de versterking
van die ouders. Want geletterde ouders zijn sterke ouders.
Herken je onderstaande getuigenis bij jezelf of iemand
anders? Aarzel niet om contact op te nemen met het
Centrum voor Basiseducatie Open-School.
Wie niet mee is, is gezien: een getuigenis

In het eerste leerjaar kon ik moeilijk mee met de rest van
de klas. Op mijn 18e stopte ik met school. School was een
herinnering aan alles waar ik niet goed in was.
Ik trouwde en kreeg twee kinderen. Op een dag vertelde mijn oudste dochter dat ik fouten schreef. Ik gaf mijn kinderen
het verkeerde voorbeeld. Haar opmerking kwam hard aan. Maar het gaf me de moed om terug naar school te gaan.
Ik wilde beter lezen en schrijven. Ik wilde zelfstandiger zijn, zelf begrijpen wat in de brieven van de school stond, zelf iets
naar de lerares kunnen schrijven.
In open-school was ik niet de enige die niet mee kon. Dat was een opluchting. Elke week leerden we brieven begrijpen
en formulieren invullen. Ik leerde ook beter rekenen.
Voor het eerst in mijn leven had ik een succeservaring op school. Ik was dan toch niet zo dom zoals ik altijd had
gedacht! Open-School heeft zoveel voor mij betekend. Ik ben gegroeid als persoon en als ouder.

Door te werken aan de geletterdheid van ouders verhoog je hun kansen én die van hun kinderen. Hierop
inzetten is belangrijk om te voorkomen dat laaggeletterdheid wordt doorgegeven.
Wil je ook beter lezen, schrijven, rekenen of met de computer werken? Kom naar Open-School.
Info: Hannelore De Paepe, hanneloredepaepe@open-school.be, 050 34 15 15

Koksijde zoekt onthaalouders
Voor de gezinsopvang van baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar is de
dienst Onthaalouders op zoek naar mensen met een warm hart voor de
allerkleinsten.
Zorg ervoor dat ouders hun kind met een gerust hart bij jou achter laten en
dit in een warme, huiselijke en veilige sfeer. In deze geborgen omgeving zorg
je voor hechting, ontwikkeling en betrokkenheid van de allerkleinsten. Creëer
een vertrouwensrelatie met de ouders en investeer samen met hen in de
opvoeding van hun kleintje. Deze opvang kan perfect in combinatie met de
zorg voor je eigen kinderen. We zoeken onthaalouders voor Koksijde, maar
ook voor Oostduinkerke, Wulpen en Sint-Idesbald.
Info: dienst Onthaalouders, onthaalouders@koksijde.be, 058 51 80 74

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be(17)
Dancing De Viking vatte vuur op zondag 8 februari
1976. Door het nachtelijke uur werd de brand pas
laat opgemerkt. Veldwachter Georges Legein staat
op wacht totdat de brandweer van Oostduinkerke
aankomt.
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, Twitter.com/whverbeeldt,
Facebook.com/westhoekverbeeldt

Kaftnamiddag
met Frank Daenen
Start het nieuwe schooljaar met gepimpte
boeken. Kom je schoolboeken kaften in de
bib en laat één van je boeken versieren door
tekenaar Frank Daenen. De bib zorgt voor
kaftpapier, scharen en plakband. Afspraak op
woensdag 5 september van 14.30 tot 16.30 uur.

Minimalistisch leven
en consuminderen
Kan jij leven met minder spullen? Ontdek in de bibliotheek hoe dat
mogelijk is. Een minimalistische levensstijl en consuminderen zouden
leiden tot meer rust en minder stress. De bib helpt je graag op weg
met behulp van een paar boeken. Voorbeelden zijn Ontspullen: meer
leven met minder van James Wallman of Gelukkig met minder: een
gids voor een opgeruimd bestaan van Francine Jay.

Bib-varia
* Verboden boeken in de bib – Verschillende boeken werden door de eeuwen heen verboden door de
heersende politieke of religieuze elite. Soms werden deze boeken zelfs vernietigd. Een bekend voorbeeld
is Duivelsverzen van Salman Rushdie. Toenmalig Iraans ayatollah Khomeini sprak indertijd zelfs een fatwa
uit tegen de auteur. Bij ons verdween Mieke Maaike’s obscene jeugd van Louis Paul Boon verplicht uit de
rekken door toedoen van de kerk. Dit boek is zelfs al meerdere keren gestolen uit onze bibliotheek.
* Lezingenreeks Vlaamse Meesters: schrijf je in – Naar aanleiding van de tentoonstelling De Vlaamse
Meesters – vakmanschap inspireert vindt er een lezingenreeks over de Vlaamse Meesters plaats op 16
oktober, 13 november en 11 december. Deze sessies vinden plaats van 14 tot 16 uur. Inschrijven (vanaf 1
september) via gemeentelijke website: bibliotheek/inschrijven bibactiviteiten.
* VIP in de bib: leerkrachten – Leraars genieten van bijzondere uitleenvoorwaarden, zeker als ze gebruik
maken van de klaskaart. Dankzij deze gratis kaart lenen leerkrachten tot 30 materialen uit (boeken, films,
muziek), verlopen de groepsontleningen sneller en moeten de leerlingen niet over een individuele kaart
beschikken. Voorwaarden: www.bibliotheek.koksijde.be onder de rubriek jeugd/leerkrachten.

Cursussen in de bib
* Fotografie in de praktijk – Start op zaterdag 6 oktober om 14 uur. Overige twee
data in overleg met lesgever. Graag dorgeven welke camera je hebt bij de
inschrijving. Prijs: 15 euro.
* Workshop Foto’s ordenen in Faststone – Leer foto’s ordenen en pas ze aan in het
programma Faststone. Vindt plaats op zaterdag 20 oktober, van 14 tot 16.30 uur.
Breng je eigen laptop mee. Prijs: 5 euro.
Info en inschrijven: www.bibliotheek.koksijde.be, bibliotheek@koksijde.be, 058 53 29 53.

De Duinenabdij stelt voor: de abt
uit de VR-beleving in legoblokjes!
In de museumshop van het Abdijmuseum is het mogelijk om deze monnik
ter plaatse te maken en daarna mee naar huis te nemen. De kostprijs van
dit gadget bedraagt slechts 6,30 euro. Amazings stelde deze set samen, het
is één van de weinige bedrijven die samenwerken met Lego. In dit geval
haalden ze inspiratie uit de virtualrealitybeleving. Ideaal voor verzamelaars
of als aandenken.

Tai Chi voor senioren
Tai Chi is een Chinese bewegingsactiviteit in een ontspannen sfeer. De eenvoudige
bewegingen zijn uitstekend voor coördinatie, ademhaling, spierkracht en evenwicht. Tai Chi
verbetert de bloedcirculatie en houding. De oefeningen zijn niet leeftijdsgebonden. Ook
fysieke beperkingen zijn geen probleem.
Lesgever is Marc Suwier, vrijwilliger van het Sociaal Huis. Vanaf maandag 10 en donderdag 13 september.
- Maandag voor gevorderden (groep 1) van 9.30 tot 10.30 uur, Bolledroom, sportpark Oostduinkerke
- Donderdag voor beginnelingen van 9 tot 10 uur, zaal vloersporten, Koksijde-Dorp
- Donderdag voor gevorderden (groep 2) van 10.30 tot 11.30 uur, zaal vloersporten, Koksijde–Dorp
Graag vooraf inschrijven bij katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42.
Deelname: 1,50 euro per sessie. Losse kledij en schoenen met platte zolen zijn aanbevolen.
In samenwerking met de gemeentelijke sportdienst.

Levenslang leren: ook in 2018
* 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 uur) –
bibliotheek Koksijde (geen voorkennis)
– niveau 2: vrijdag (9.30 – 11.45 uur) – villa Castel
Fiertel, Abdijmuseum (voorkennis)
– niveau 3: donderdag (13.30 – 15.45 uur) – villa
Castel Fiertel, Abdijmuseum (voorkennis)
– niveau 4: maandag (13.30 – 15.45 uur) –
bibliotheek Koksijde (goed 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 uur)
- Smartphone / tablet – Android deel 1 (geen
voorkennis)
Vanaf 12 sept. Op woensdag (8.30 – 11.30 uur)
- dagelijks gebruik van de pc – deel 1 (geen
voorkennis)
Vanaf 10 sept. Op maandag (8.30 – 11.30 uur)
- dagelijks gebruik van de pc – deel 4
(gevorderden)
Vanaf 10 sept. Op maandag (13.30 – 16.30 uur)
Inschrijvingen: cvo Cervo-Go
- 058 41 51 61 info@cervogo.be
www.cervogo.be
Info: katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 42
Prijs: 60 euro – Gelieve je eigen
toestel mee te brengen.

Camino zoekt helpende handen
OEP
R
P
O

Kledijbank Camino verdeelt tweedehandskledij aan mensen met een beperkt inkomen. Ben je
sociaalvoelend, discreet en wil je helpen met tweedehandskledij sorteren? Ben je beschikbaar op
dinsdagvoormiddag en/of woensdagnamiddag? Interesse? Samen met andere vrijwilligers werk je
in een aangename en ongedwongen sfeer. Contacteer Camino op het nummer 0493 143 315.

Gezocht: kapper-vrijwilligers
Het Sociaal Huis organiseert sinds enkele jaren een sociaal kapsalon, in samenwerking met WZC
Dunecluze. Bedoeling is om mensen te ondersteunen die onvoldoende middelen hebben om naar
de kapper te gaan. Om deze service te garanderen, is het Sociaal Huis op zoek naar kapper-vrijwilligers.
Ben je kapper en beschikbaar op woensdag? Dan ben jij de geknipte persoon. Contacteer de dienst
vrijwilligerswerking (vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be - 058 53 43 30) van het Sociaal Huis.

Koffienamiddagen voor senioren – Ontmoet mensen uit je eigen buurt, telkens van 14 tot 16 uur.
* In Sint-Idesbald op vrijdag 21 september in ’t Oud Klooster (Strandlaan 239, naast de kerk)
* In Koksijde-Bad op woensdag 26 september in de W. Elsschotzaal (boven de bibliotheek)
* In Koksijde-Dorp op vrijdag 5 oktober in ’t Oud Schooltje
Toegang bedraagt drie euro, inschrijven via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.

Lezing door professor en euthanasie-expert
dr. Wim Distelmans op 20 september

Een menswaardig levenseinde
Professor Wim Distelmans is ongetwijfeld de pionier in Vlaanderen wat betreft
het recht op een waardig levenseinde. Deze Topdokter verwierf vorig jaar
nationale bekendheid dankzij de gelijknamige serie op VIER. Ruim anderhalf
decennium geleden pleitte Distelmans al openbaar voor euthanasie.
Tijdens de lezing licht de expert het onderwerp euthanasie zo praktisch mogelijk
toe: zoals wat er al dan niet mogelijk is binnen de huidige juridische context.
Distelmans publiceerde zelfs al een boek Een waardig levenseinde hieromtrent.
De lezing vindt plaats in cultuurcentrum CasinoKoksijde op donderdag 20
september, om 14 uur.
Deelnameprijs bedraagt twee euro, incl. drankje. Organisatie: SAR Koksijde.
Vooraf inschrijven is niet mogelijk, wees dus tijdig aanwezig.
Info bij seniorenconsulent Katleen Calcoen (katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42).

Mantelkracht: Samen sterk in mantelzorg
Veel mensen zorgen voor iemand anders: een kind,
ouder, partner, buur of vriend(in) die langdurig
ziek is of leeft met een beperking. De juiste term
hiervoor is mantelzorg. Deze zorg lijkt logisch en
vanzelfsprekend voor jezelf en de omgeving. Het
geeft vaak voldoening, maar het is daarom niet
altijd gemakkelijk. Andere mensen zien of begrijpen
dat niet altijd.
Mantelkracht wil daar iets aan doen. Tijdens een
aantal bijeenkomsten, verspreid over zes maanden,
verhogen we de mantelkracht, de levenskwaliteit
en het subjectief welbevinden. De deelnemers
ontmoeten elkaar tweewekelijks op een gesloten
bijeenkomst. De groep wordt ondersteund door een
coach, maar het is de mantelzorger die de inhoud
van deze sessies mee bepaalt.
Wanneer? Op dinsdagnamiddagen (van 14 tot 16
u.) 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 december,
8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 maart 2019.

Waar? WZC Dunecluze, Ter Duinenlaan 35, Koksijde.
Kostprijs? 70 euro voor de volledige reeks
Begeleiding? Dit traject wordt georganiseerd
door de mantelzorgvereniging Samana, in
samenwerking met het Sociaal Huis Koksijde.
Begeleiding: Mieke Verheyen en Francky
Debusschere.

Info en inschrijvingen
Samana Mantelzorg West-Vlaanderen, Francky
Debusschere (051 26 53 66) – www.samana.be
Sociaal Huis Koksijde, Katrien Debruyne (katrien.
debruyne@sociaalhuiskoksijde.be – 058 53 43 19)

Mantelzorgcafé De Luisterschelp op maandag 3 september

Geniet samen met andere mantelzorgers van een kopje koffie, een goed gesprek of
een luisterend oor. Eerst is er een korte uiteenzetting over euthanasie en negatieve
wilsverklaring door Geert Beyens, dienst Sociale Zaken (Sociaal Huis). Praktisch: in zaal
De Brug van het Sociaal Huis op maandag 3 september van 14 tot 16 u. Gratis.
Inschrijven via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.

Lezing door traumatoloog en knie-expert dr. Harinck (AZ West) op 2 oktober

Knieproblemen en -prothesen bij senioren

De knie is één van de meest complexe gewrichten van ons lichaam. Tijdens deze lezing geeft dr. Harinck (orthopedist-traumatoloog en gespecialiseerd in knieproblemen) uitleg over de verschillende aandoeningen
aan de knie en over protheses. Na de uiteenzetting is er mogelijkheid tot (niet persoonlijke) vraagstelling.
De uiteenzetting vindt plaats in cultuurcentrum CasinoKoksijde op dinsdag 2 oktober, om 14 uur.
Kostprijs: twee euro, incl. drankje. Organisatie: Seniorenadviesraad Koksijde.
Vooraf inschrijven is niet mogelijk, wees dus tijdig aanwezig.
Info bij seniorenconsulent Katleen Calcoen (katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42).

Oude pastorie is nu doorgangswoning Windhuys
Op maandag 2 juli overhandigde pastoor Hans Devos officieel de sleutels van de oude pastoriewoning in
de Anemonenlaan aan de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Koksijde. Dit gebouw wordt
nu – door het Sociaal Huis Koksijde – gebruikt als doorgangswoning. Het is daarnaast ook de nieuwe
locatie van het voedselbedelingsproject Koksifood.
Voor de medewerkers van het Sociaal Huis was het niet evident om een oplossing te vinden voor mensen
voor wie dakloosheid dreigt. De opening van deze nieuwe doorgangswoning kwam er dus op een ideaal
moment. Deze woning zorgt ervoor dat wie geen dak boven het hoofd heeft er tijdelijk kan verblijven,
in afwachting van een definitieve oplossing. De mensen worden wel nauwgezet opgevolgd door een
maatschappelijk werker. Verblijven in het Windhuys is bovendien niet gratis.
De voedselbedeling
Koksifood was een
tijdlang op zoek naar een
nieuwe locatie. De oude
pastoriewoning in de
Anemonenlaan beschikt
over extra ruimte en is
dus een ideaal nieuw
onderkomen voor de
voedselbedeling. Koksifood
verdeelt 3 keer per week
onverkocht voedsel van
lokale handelaars. Dit
project wordt gerund
door enkele enthousiaste
vrijwilligers.

De officiële sleuteloverdracht van de oude parochiewoning in de Anemonenlaan vond
begin juli plaats.

Surinaamse stagiair op dienst Cultuur en Erfgoed
Watson Akobe, beleidsmedewerker van Kibii Moengo,
was tijdens de tweede helft van de maand juni op stage
in Koksijde.
Kunstenaar Marcel Pinas richtte de Kibii Foundation
op in 2009. Pinas is één van de meest vooraanstaande
hedendaagse kunstenaars van Suriname en heeft
zijn carrière en leven gewijd aan de wederopstanding
van de o.a. door oorlog geteisterde stad Moengo. De
gemeente ondersteunde tijdens de afgelopen jaren al
meerdere projecten van deze stichting. In het kader van
de voorbereidingen van de tentoonstelling Only art can
break your heart liep Watson Akobe stage bij de dienst
Cultuur en Erfgoed, in samenwerking met de dienst
Internationale Samenwerking.

Kaastafel ten voordele van Tandem West en Rozenwingerd
Het FVV Vrouwenstemmen organiseert
deze benefietavond (kaastafel met
wijn en bier) op vrijdag 28 september
om 19 uur in de Kerkepannezaal.
Kaas- of vleesschotel met aperitief:
20 euro – kinderschotel: 8 euro.
Meer info: Hilde De Graeve
(hilde.degraeve1@telenet.be,
058 51 38 87)
Inschrijving is definitief na storting
op BE77 7512 0299 2142 voor
25 september.

Dossier zonne-energie: Koksijde zont!
De Vlaming gebruikt slechts 4,4% van het zonnepotentieel. Er is dus nog veel plaats voor zonnepanelen in
onze gemeente. Daarom ondersteunt Koksijde een groepsaankoop. Lees hieronder hoe je onderzoekt of
jouw woning al dan niet in aanmerking komt.
Bereken je winst op de Zonnekaart
Sinds 2017 kan je online nagaan of je huis een
goede ligging heeft voor zonnepanelen of een
zonneboiler. Op Zonnekaart Vlaanderen zie je zelfs
meteen hoeveel het je kost én wat het opbrengt.
Vanuit de lucht maakten ze gedetailleerde
opnames van 2,5 miljoen daken. Zo is de
oppervlakte, de oriëntatie, de hellingshoek en
de mogelijke schaduw van je dak bekend bij de
Vlaamse overheid. Die informatie koppelden ze aan
gegevens van het KMI om ook rekening te houden
met de zon in jouw buurt.

De volgorde is logisch: op een geïsoleerd dak is het
gemakkelijker om panelen of een boiler te leggen
dan in het andere geval.

Hoe vind ik mijn huis?
Surf naar www.energiesparen.be/zonnekaart en
volg de stappen:
1. Geef je adres in, daarna verschijnt een kaart.
2. Klik op jouw woning.
3. Als jouw gebouw een goede zonnescore heeft,
krijg je te zien hoeveel zonnepanelen je best legt,
wat ze kosten en hoeveel ze opbrengen. Idem
voor zonneboilers.

1. Inschrijven kan van 1 september tot en met 2
oktober via www.wijkiezen.be.
2. De veiling vindt plaats op 3 oktober. Enkel
leveranciers die het kwalificatieproces gunstig
afronden, nemen deel aan de veiling en kunnen
de scherpste prijs aanbieden.
3. Persoonlijk voorstel op maat: vanaf 22 oktober
ontvang je een voorstel op basis van jouw
inschrijvingsgegevens met een indicatie van jouw
rendement.
4. Vind je het aanbod interessant? Accepteer het
persoonlijk voorstel voor 8 december.
5. Na een inspectie van je dak, installeert
de geselecteerde leverancier jouw
zonnepanelensysteem.

Volgende stap?
Hoe goed de zonnekaart ook werkt, sommige
specifieke gevallen wijken af van wat het scherm
toont. De berekeningen gaan uit van gemiddelde
marktprijzen voor de installatie, maar de effectieve
kosten hangen af van de leverancier. Als je
intekent op een groepsaankoop (zie verder)
gelden ook andere (lees: betere) tarieven en
terugverdientijden.
Isoleer eerst
Als je huis nog niet geïsoleerd is, heeft het weinig
zin om te denken aan zonnepanelen of een boiler.
Isolatie brengt zelfs meer op dan panelen plaatsen.

Groepsaankoop zonnepanelen in West-Vlaanderen
De gemeente Koksijde ondersteunt de
groepsaankoop op initiatief van de stad
Oostende, in samenwerking met Autonoom
Gemeentebedrijf EOS. Zo krijg je als eigenaar
van een woning in West-Vlaanderen de kans om
een zonnepaneleninstallatie aan te kopen aan
voordelige prijzen.

Er worden tot 500 zonnepanelen op de
gemeentelijke gebouwen geplaatst. De provincie
West-Vlaanderen voorziet bijkomend technisch
advies via kennispartner BAS Bouwen en zorgt voor
een financiële ondersteuning van 100.000 euro. Het
dak van feestzaal Witte Burg is eerst aan de beurt,
niet veel later volgt het dak van Tennis en Padel
Club Koksijde.

Info: Woonhuis NieKo, Zeelaan 24, T. 058 53 34 90, wonen@koksijde.be

Activiteiten in het Duinenhuis
Voordracht Astropolis – Vrijdag 7 september om
19.30 uur. Patrick Jaecques vertelt over Astropolis,
het geplande Space Science Center in Oostende
dat sterrenkunde en ruimtevaart samenbrengt op
een leerzame manier. In samenwerking met De Sterrenjutters. Vier euro voor leden, inwoners en gidsen.
Opendeurdag De Sterrenjutters – Zaterdag 8 september vanaf 19 uur. Gratis. Maak kennis met De
Sterrenjutters, ontdek de boeiende wereld van sterren en planeten en geniet van een planetariumvoorstelling. Info: www.desterrenjutters.be.
Open Monumentendag – Zondag 9 september
van 10 tot 19 u. Gratis. Lees meer op blz. 37.
Wandeling Op zoek naar zeepaddenstoelen en
kwalvlooien – Zondag 16 september om 14 uur.
Gratis. Stap mee met gids Ingrid Jonckheere. Inschrijen niet nodig. Start: Elisabetplein (Koksijde-Bad).

Sterrenkijkavond – Vrijdag 21 september vanaf 21
tot 00 uur. Een klassieker: elke derde vrijdagavond
van de maand openen De Sterrenjutters hun sterrenwacht. Gratis. Info:
www.desterrenjutters.be.
Wandeling Zoeken naar
bessen – Zondag 23
september om 14 uur.
Gratis. Herboriste Marjan Janssens neemt je
mee in de Schipgatduinen. Inschrijven niet nodig. Start: Elisabetplein
(Koksijde-Bad).
Noteer alvast in de
agenda: Voordracht Verzorgingsproducten op
plantaardige basis op woensdag 3 oktober (19.30
tot 21.30 uur) en Familiedag in het Duinenhuis op
zaterdag 13 oktober. Meer info volgt.

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

Dump de vuilniszak en kies voor een container
Bijna driekwart van de Vlamingen verkiest een container boven de klassieke huisvuilzak. Ook in onze
gemeente schakelen steeds meer gezinnen over naar een container. Voortaan is dit ook mogelijk in
afvalzone 1 (toeristische zone).
* Voordelen: Containers lekken of scheuren niet. Gescheurde zakken door toedoen van katten, vogels en
ongedierte zijn zo verleden tijd. Het gebruik van een container is niet verplicht, maar de dienst Milieu raadt
het wel aan. Binnenkort kan iedereen een container aanvragen, ook als je woont in de toeristische zone.
* De standaard container heeft een volume van 140 liter: dat is de inhoud van 2,5 vuilniszakken.
* Duidelijke tarieven zorgen ervoor dat goed sorteren
interessant is. Voor huishoudelijk afval bedraagt de
kostprijs 0,15 euro per kilo. Het tarief voor groente-, fruiten tuinafval is 0,05 euro/kg.
* Betalen is eenvoudig: je ontvangt in eerste instantie een
aanrekening met de vraag om een voorschot te betalen,
op basis van het type en het aantal containers dat je wil
gebruiken (van 22 tot 50 euro).
Als de ophaalwagen passeert, wordt het afval gewogen.
Daarna daalt je tegoed.
* Aanvragen is eenvoudig via www.ivvo.be/aanvraagafvalcontainer-koksijde of 057 21 41 60.

Vuilnisbak 2.0 – Deze slimme straatvuilnisbak is geschikt
voor zowel pmd als restafval. Het afval wordt zelfs ter
plaatse geperst én de vullingsgraad is vanop afstand
zichtbaar voor de medewerkers van de milieudienst.

Gefascineerd door de natuur aan zee? Word Zeeanimator!
De lessen vinden plaats op vrijdag 12, 19 en 26 oktober – telkens van 9.15 en 16.15 uur in het
Duinenhuis. Het cursusgeld bedraagt 25 euro, inclusief educatieve publicaties, thee en koffie. Tijdens
deze drie vormingsdagen leer je omgaan met kinderen en trek je richting strand en duinen voor enkele
veldwerksessies. Na deze cursus ben je inzetbaar als begeleider voor zeeklassen en groepen met kinderen.
Ook Zeeanimatoren die zich willen bijscholen, zijn welkom. Organisatie: provincie West-Vlaanderen.
Interesse? Surf naar www.weekvandezee.be of mail naar weekvandezee@west-vlaanderen.be.

Filmnamiddag in de Pit: Vaiana
uur met het gezin naar
Kom op woensdag 12 september om 14.30
eerst op zoek naar de
Vaiana. De dochter van een opperhoofd gaat
avontuurlijke reis over de
halfgod Maui en samen vertrekken ze op een
d Te Fiti te vinden om het
oceaan. Ze proberen het legendarische eilan
volk van de ondergang te redden.
. Kostprijs: 2,50 euro.
Info: jeugddienst@koksijde.be of www.depit.be
Drankjes en popcorn: 50 cent.

Gemeente betaalt helft van je
Buzzy Pazz of Campuskaart!

nkomst van 50 % in de
Inwoners tussen 6 en 24 jaar krijgen een tusse
en bus). Deze verrekening
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aanvraagformulier mee naar het station.
Info: bevolking@koksijde.be, 058 53 34 32.

Vervoer nodig na het uitgaan?
Haal dan je taxicheques af…
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Info: jeugddienst@koksi

Win 1.500 euro
met het beste
fuifconcept
De jeugdraad geeft een
subsidie bedoeld als een
financieel duwtje in de rug van
fuiforganisatoren. Vooral fuiven
met een uniek, origineel of
vernieuwend concept scoren
hoog bij de toekenning van de
punten.
Lees het draaiboek van de
jeugddienst (www.koksijde.be/
fuif-organiseren) of surf naar
www.fuifpunt.be.
Dien een aanvraag in bij de
jeugdraad en/of stel je concept
voor op een vergadering.
Info: www.depit.be.

Startdag jeugdbewegingen

mber van 14
* Scouts Casa – Start op zaterdag 22 septe
voor kinderen
tot 17 uur. Activiteiten op zaterdagnamiddag
bs-Anseeuw,
vanaf het eerste leerjaar. Contact: Jordy Jaco
leidingcasaodk@hotmail.be.
september
* Scouts Zeedustra – Startdag op zondag 30
iteiten voor
van 14 tot 17 uur, elke zondagnamiddag activ
Seppe Depotter,
kinderen vanaf het eerste leerjaar. Contact:
seppedotter@gmail.com

Natuurwerkgroep De Zeevonk voor de jeugd
Natuurwerkgroep De Zeevonk is een natuurgerichte vereniging voor
kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. Eén zaterdagnamiddag per maand
doen ze een leuke buitenactiviteit, verdeeld in vijf leeftijdsgroepen. Dan
gaan de kinderen op verkenning in het bos, door de duinen, op het strand.
Wil je graag eens uitpluizen wat De Zeevonk doet? Kom dan op zaterdag
8 september en probeer gratis. De uitvalsbasis van De Zeevonk is De Korre
(Koningsplein, De Panne). Valt de ervaring mee? Schrijf je dan in voor het nieuwe Zeevonkjaar: slechts 50 euro
voor 10 activiteiten, inclusief vieruurtje.
Meer info en inschrijven via www.dezeevonk.be. Volg De Zeevonk ook op Facebook.

Danny Dolphen - voorzitter van Hondenclub De Westhoek
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“We willen mensen bewust leren omgaan
met hun trouwe viervoeters”
Tien jaar geleden stichtten enkele hondenliefhebbers Hondenclub De Westhoek op. Vandaag heeft deze
vereniging 75 leden en vinden er meerdere trainingen per week plaats op het oud munitiedepot in Wulpen.
Voorzitter Danny Dolphen is een tevreden man, maar hij blikt ook vooruit. “Ik hoop dat onze hondenclub nog
verder kan groeien.”
T-d: “Hoe is Hondenclub De Westhoek
ontstaan?”
Danny Dolphen: “In eerste instantie
kwamen we, enkele hondenbezitters,
samen op zondagmorgen. We startten
onze trainingen op een vrije ruimte
aan het Visserijmuseum. Ik had al een
diploma van hondeninstructeur. De
stap om een eigen club op te richten
was hierdoor snel gezet. We stelden een
klein bestuur samen en verspreidden
enkele flyers. Al snel kwamen enkele
geïnteresseerden op de proppen en
één van hen zorgde zelfs voor een
voorlopige locatie.”
T-d: “Wie zijn jullie leden?”
Danny Dolphen (Hondenclub De Westhoek): “Wij willen mensen aanleren
Danny: “Er is een bestuur met daarin een hoe een hond zich moet gedragen”
voorzitter, secretaris en penningmeester,
er zijn ook verantwoordelijken voor
T-d: “Is er nog een bijzondere wens die je hebt als
het terrein en het clubhuis. We hebben steunende
voorzitter?"
en werkende leden. Die laatste groep bestaat uit
Danny: “Onze club bestaat nu tien jaar. We zullen
de leden die komen trainen. Elk jaar zien we ons
zeker nog de gepaste aandacht aan dit hoogtepunt
ledenaantal stijgen, momenteel zijn we met 75. We
besteden. Dankzij het gemeentebestuur beschikken
hebben een zeer divers ledenbestand, jong tot oud,
we vandaag over een vaste stek op het oude
we maken geen onderscheid. Sommige mensen
munitiedepot in Wulpen. Waar we wel nog van
komen naar de hondenclub totdat hun hond
dromen, is van een hondenspeelweide. Zo’n
sociaal gedrag herkent en de basiscommando’s
kan uitvoeren. Anderen willen meer dan een
locatie kan een belangrijke rol spelen tijdens het
goedgemanierde viervoeter en blijven verder trainen
socialiseringsproces van de hond, dan kunnen de
aan de gehoorzaamheid of zelfs andere disciplines
dieren buiten spelen met soortgenoten. Wat we als
zoals behendigheid en flyball (een teamsport binnen
hondenclub uiteraard ook belangrijk vinden, is dat de
de hondensporten). Alles gebeurt weliswaar op een
mensen bewust omgaan met honden.”
recreatieve manier, er is geen wedstrijdverband.”
T-d: “Wat is het doel van de hondenclub?
Danny: “Wij willen mensen op een positieve manier
aanleren hoe een hond zich moet gedragen. Dat
doen we aan de hand van oefeningen en door
de mensen uit te leggen waarom een hond een
bepaald gedrag vertoont én hoe we dat gedrag
kunnen beïnvloeden. Of zoals John Fischer het in zijn
bekend boek omschrijft: denken als een hond.”
T-d: “Schets eens jullie werking.”
Danny: “Op woensdagavond trainen we één uur,
verspreid in twee groepen. Op zondagvoormiddag
trainen we opnieuw, dan zijn er ook telkens twee
instructeurs aanwezig. Naast onze hondse activiteiten
is er ook nog ruimte voor andere zaken. Zo doen we
als vereniging eveneens mee aan o.a. de jaarlijkse
zwerfvuilactie van de gemeente of brengen we eens
een bezoek aan een rust- en verzorgingstehuis.”

T-d: “Heb je ten slotte nog een leuke anekdote voor
de lezers van Tij-dingen?
Danny: “Zo zijn er wel een paar. Ik geef twee
voorbeelden. We hadden eens een hond die
naar huis stapte tijdens de les, het dier was
schoolmoe. En ooit was er een hond die tijdens
een zeehondenwandeling in De Haan zijn baasje
uit het oog was verloren en prompt op zijn stappen
terugkeerde…”
Trainingsuren terrein Langeleedstraat 10:
Woensdagavond van 19 tot 20 uur voor gevorderden en
van 20 tot 21 uur voor beginners en pups
Zondagvoormiddag van 10 tot 11 uur voor gevorderden en
van 11 tot 12 uur voor beginners en pups

Info: Danny Dolphen (hdw.dannydolphen@hotmail.com,
058 51 84 27 – na 18 uur: 0474 854 837)

Scholenveldloop
Dit jaar organiseert de sportdienst
opnieuw een veldloop voor de lagere
scholen van Koksijde en Oostduinkerke.
Op dinsdag 25 september zetten alle
kinderen van het eerste tot zesde leerjaar
hun beste beentje voor op de sportsite
van Koksijde-dorp: nabij de sporthal, de
voetbalvelden en het zwembad.
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Start om 13.45 uur: de jongens van het
zesde leerjaar bijten de spits af. Alle
supporters zijn welkom!
Daags nadien, op woensdag 26
september, is er de veldloop voor
middelbare scholen, in Nieuwpoort.

Maand van de sportclub
Tijdens de maand september zetten Koksijdse sportclubs hun deuren open voor
geïnteresseerden.
Raadpleeg www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/maand-van-de-sportclub
en maak kennis met nieuwe sporten.
Op woensdag 19 september is er bovendien Breng je sportclub naar school. Ben jij
al lid van een sportclub? Kom die woensdag dan zeker in je sportoutfit naar school
en wie weet win je wel een prijs met een foto van je sportieve klas!

Wieleragenda
* Zondag 2 september: Passage Mountainbiketoertocht Omloop der Slagvelden in Wulpen
* Maandag 10 september: 18-21 uur, Oostduinkerke, kermiskoers wielertoeristen WTC De Meeuw,
start Vrijheidsstraat, 15 ronden van 3,3 km, info: Marc Prophete (058 51 79 00)
* Donderdag 13 september: 15-17.30 uur, Oostduinkerke, 35e GP Autohandel Legein, wedstrijd voor
elite zonder contract en beloften, start Vrijheidsstraat, organisatie Oostduink. Kustsprinters, info: Chris
Vanleeuwen (058 59 38 44)

Sportaanbod in Koksijde – De sportdienst bracht een nieuwe brochure uit met het sportaanbod in

Koksijde voor het seizoen 2018-2019. Op zoek naar een sportieve vrijetijdsinvulling voor jezelf, kids, familie of
vrienden? Neem dan zeker een kijkje in dit handige overzicht.
Verkrijgbaar vanaf 1 september bij de diensten Sport en Toerisme of via www.koksijde.be/sportaanbod.
Info: sportdienst@koksijde.be – 058 53 20 01.

Met de bus naar de Nationale Sluitingsprijs in Putte-Kappelen – Op dinsdag 16 oktober legt
de sportdienst een autobus in naar Putte-Kapellen. Aan de grens met Nederland wordt elk jaar de slotprijs
van het wielerseizoen gereden. Vertrek om 9.30 uur aan de sporthal Hazebeek, terugreis om 18.30 uur. De
sportraad betaalt de bus. Wie inschrijft, betaalt 10 euro op voorhand, maar krijgt dit geld terug op de dag
zelf. Inschrijven: sportdienst@koksijde.be, 058 53 20 01. Beperkt aantal plaatsen.

Bridge – Bridge Club Koksijde Hof ter Hille organiseert een initiatiecursus Bridge, in samenwerking met

Bridge Club Veurne De Zonnebloem. Ook wie (nog) geen kaartervaring heeft, is welkom. Cursus door een
gediplomeerde lesgever, er zijn tien lesdagen op maandag. Eerste twee proeflessen gratis.
Eerste lesavond is op 24 september van 19.30 tot 22.30 uur. Kostprijs: 75 euro (incl. materiaal en lidgeld).
Locatie: Dienstencentrum De Zonnebloem, Veurne. Info: bckhofterhille@gmail.com – 0473 877 011. Foto

Sportiva – De dames van Sportiva sporten telkens op maandagavond om 20.30 uur in sporthal Hazebeek

in Oostduinkerke. Na een uur conditietraining, kan je kiezen tussen basket en badminton. Prijs per les
bedraagt 2,50 euro, excl. jaarverzekering (5 euro). Info: Sylvia Chamon (058 51 97 73).
De heren starten een uur eerder, om 19.30 uur. Info: Peter Levecque (0473 858 826).

ZOMER
Volg ons,
deel ons,
like ons!
Koksijde-Oostduinkerke
@gem_koksijde
koksijde_oostduinkerke
koksijde
gemeentekoksijde
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Jouw foto op de cover
van de 200e Tij-dingen?

Onze huisfotograaf Dirk zette Koksijde al ontelbare
keren in de kijker. Nu is het jouw beurt! Wij zijn op zoek
naar de mooiste foto van Koksijde in 2018. Snuister in je
voorjaarsarchief of ga op pad en verras ons met een uniek
beeld van onze gemeente.
Mail je foto naar communicatie@koksijde.be en win!
• 1e prijs: Coverfoto op de 200e editie van Tij-dingen + een
uitgebreid K-pakket
• 2e t.e.m. 5e prijs: splinternieuwe strandhanddoek van
Koksijde
Info, reglement en voorwaarden op www.koksijde.be

Mail met vermelding naam, woonplaats, leeftijd en telefoon. Alleen
horizontale foto’s (minstens 1 MB) komen in aanmerking. 1 foto per
deelnemer. Deelname is geldig t.e.m. 7 september om 18 uur.

Dag van de mobiliteit
Verschillende gratis activiteiten over verkeersveiligheid en mobiliteit
komen aan bod op zaterdag 15 september van 13 tot 18 uur.
* Verkeersparcours - Kinderen oefenen op een verkeersomloop op maat. Na afloop volgt een verrassing.
* Tuimelwagen - Zit in deze wagen en ervaar hoe belangrijk het is om je gordel te dragen.
* Fietsgraveren - Geef dieven geen kans: laat aan deze stand je fiets graveren.
* Dronkenmansbril - Zet de dronkenmansbril op, kijk door de ogen van iemand die te veel heeft gedronken
en leg een klein parcours af.
* Uitleg dodehoek - Met een vrachtwagen en een virtualrealitybril leer je meer over de dodehoek.
* Elektrisch fietsen - Test zelf een elektrische fiets uit. Een deskundige geeft een woordje uitleg.
* Sappentrapper en sapjesfiets - Met deze mobiele sappenbar trap je zelf je eigen smoothie bij elkaar.
* Virtualrealitymobiel - Deze VR-mobiel is er om weggebruikers te sensibiliseren en hen de risico’s op de weg
zo realistisch mogelijk te laten ervaren.
* Infostands - Enkele verkeersactoren (o.a. De Lijn en Eandis) bemannen een standje met info.
* Niet te missen - Als je deelneemt aan 5 workshops, krijg je een leuk en nuttig gadget.
Info: www.koksijde.be/dagvandemobiliteit, griet.maenhout@koksijde.be, 058 53 30 84

Uiteenzetting elektrische fietsen voor senioren
De Seniorenadviesraad organiseert op maandag 17 september om 13.30 uur in zaal De Brug van het
Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 32, Koksijde) een uiteenzetting over de verschillende soorten elektrische fietsen
voor senioren. Aansluitend, om 14.30 uur, start er een fietstocht voor senioren met de gewone of elektrische
fiets. Vertrek aan het Sociaal Huis. Halfweg de rit van ca. 25 km. wordt er een drankje aangeboden door de
Seniorenadviesraad. Deelnemen kost 2 euro (inclusief verzekering en drankje).
Inschrijven via katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 42.

Echtpaar Machiels-Meert

Op zaterdag 23 juni vierden François Machiels (°Roost-Krenwik) en Marie Claire Meert (°Molenbeek) de gouden bruiloft. Het echtpaar huwde 50 jaar terug op 19 juni 1968 in Jette. François was directielid van een filiaal van een groepsverzekeringsmaatschappij in Brussel en lid van het Instituut der Accountants (IDAC). Marie Claire was bediende bij
een verzekeringsmaatschappij en vrijwilligster als syndicus in Brussel. Het paar heeft een zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar HuygheDeruytter

Op zaterdag 30 juni was
het de beurt aan de
echtgenoten Ferdinand
Huyghe (°Westvleteren) en
Rita Deruytter (°Ieper). Ze
huwden 50 jaar geleden
op 2 juli in Oostvleteren.
Ferdinand en Rita werkten
30 jaar samen in een
bakkerij. Het echtpaar
heeft vier dochters en
veertien kleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar De Ceuninck-Verweirder

Op zaterdag 7 juli luidden de feestklokken voor het echtpaar Willy De Ceuninck (°Aalst) en Liliane Verweirder
(°Diksmuide) ter gelegenheid van de viering van het diamanten bruiloftsfeest. Het echtpaar huwde 60
jaar geleden op 21 juni 1958 in Nieuwkapelle. Ze hebben één zoon, één dochter, vier kleinkinderen en één
achterkleinkind.

Echtpaar De Vleesschauwer-Bracke

Gouden palmen waren er op zaterdag 7 juli ook voor de echtgenoten Jean De Vleesschauwer (°Gent)
en Yolande Bracke (°Gent) die huwden op 6 juli 1968 in Gent. Beiden werkten als postbeambte bij het
Sorteercentrum Gent X.

Echtpaar Berlemont-Bourguignon

Op zaterdag 14 juli vierden Jean-Louis Berlemont (°Elouges) en Monique Bourguignon (°Etterbeek) hun
gouden bruiloft. Ze stapten vijftig jaar geleden op 20 juli 1968 in het huwelijksbootje in Halle. Jean-Louis was
industrieel ingenieur en Monique was zelfstandig podoloog. Het koppel heeft twee zonen, één dochter en
negen kleinkinderen.

Echtpaar Verslype-Jacques

Een tweede jubileum op zaterdag 14 juli was weggelegd voor de echtgenoten Daniel Verslype
(°Ploegsteert) en Anny Jacques (°Ieper) ter gelegenheid van de viering van de gouden bruiloft. Ze huwden
op 14 juni 1968 in Ploegsteert. Daniel was mecanicien en Anny werkte in een katoenbedrijf. Ze hebben één
zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar Loquet-Belot

Een derde feest op 14 juli voor Maurice Loquet (°Jemappes) en Josianne Belot (°Cuesmes): ze beloofden
elkaar 50 jaar geleden (Cuesnes, 13 juli 1968) eeuwige trouw. Maurice was chauffagehersteller in Bergen.
Het echtpaar heeft drie zonen, één dochter en zes kleinkinderen.

Maria Valaert is
100 jaar!

Op vrijdag 20 juli was het
feest in de Vrijheidstraat.
Maria Valaert mocht
namelijk honderd
kaarsjes uitblazen, een
unicum! De fiere dame
zag het levenslicht op
20 juli 1918 in Haasdonk.
Maria woont sinds 2002
in onze gemeente en
ze werd bij haar thuis
in de bloemetjes gezet
door haar familie en
een delegatie van het
gemeentebestuur.

Echtpaar Deman-Deput

Op zaterdag 28 juli was het de beurt aan het echtpaar Jean Deman (°Wervik) en Sonia Deput (°Wervik)
om de gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 19 juli 1968 in Wervik. Jean was
timmerman en Sonia was zelfstandig kapster in Wervik. Het paar heeft één dochter en drie kleinkinderen.

Echtpaar Pavot-Monseu

De echtgenoten Michel Pavot (°Silenrieux) en Geneviève Monseu (°Etterbeek) vierden met de familie,
eveneens op zaterdag 28 juli, de gouden bruiloft. Ze huwden op 3 augustus 1968 in Châtelet. Michel
was burgerlijke ingenieur bij de NMBS in Brussel. Het echtpaar heeft twee dochters, één zoon en zeven
kleinkinderen.

Echtpaar Vansteenkinste-Winnen

Zelfs een derde gouden jubileum op zaterdag 28 juli: het echtpaar Eddy Vansteenkiste (°Werken) en
Suzanne Winnen (°Dormaal) die huwden op 29 april 1968 in Dormaal. Eddy was zelfstandig boekhouder,
gemeenteraadslid en schepen in Kortemark. Ze hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

HUWELIJKEN

Milan Afizi

Benoit Zech en Brigitte Storms uit
Koksijde (11 juni)

Veurne, 5 juni
zoon van Mohamed en Shabana
Rasoli uit Koksijde

Felix Simoens

Oostende, 15 juni
zoon van Roel en Anne-Sofie
Allemeersch uit Wulpen

Noor D’alleine

Veurne, 17 juni
dochter van Christophe en Ilse
Stekelorum uit Koksijde

Oscar Dehaene

Veurne, 20 juni
zoon van Thomas en Lien Van Hove
uit Koksijde

Stella Haspeslagh

Oostende, 22 juni
dochter van Thomas en Sarah Terras
uit Koksijde

Enzo Deprez

Veurne, 3 juli
dochter van Tim en Lise De Ryck uit
Koksijde

Cesar Vanpeperstraete

Veurne, 8 juli
zoon van Dennis en Els George uit
Koksijde

Ratchanon Satpradit

Veurne, 10 juli
zoon van Traichak en Kitsana
Satpradit uit Oostduinkerke

Alexander Vandendriessche uit
Oostduinkerke en Carmen Capote
Velasquez uit Venezuela (12 juni)
Besart Iseni uit Koksijde en Remzije
Djelili uit Macedonië (15 juni)

Joseph Nicolaï, 79 j.

†Veurne, 13 juni
echtgenoot van Yvonne Gérard

Claude Bart, 79 j.

†Veurne, 14 juni
echtgenoot van Rose Marie Cuman

Roger Verhaeghe, 80 j.

†Roeselare, 14 juni
weduwe van Astrid Vandamme

Dieter Roussel en Sofie Dobbelaere
uit Oostduinkerke (21 juni)

Monique Audiffret, 75 j.

Guido Slaets en Nathalie Reiber uit
Oostduinkerke (28 juni)

Denise Cools, 89 j.

David Lottin en Katty Couder uit
Oostduinkerke (30 juni)

†Koksijde, 15 juni

†Veurne, 16 juni
weduwe van Marcel Demeester

Jean-Pierre Philips, 71 j.

Michel Staelens en Chantal
Coomans uit Koksijde (7 juli)

†Koksijde, 18 juni

Patrick De Smet en Nathalie
Arnould uit Koksijde (7 juli)

†Veurne, 18 juni
weduwnaar van Maria Becelaere

Goderis Jonathan en Eline
Florizoone uit Koksijde (7 juli)

Maria Indeganck, 91 j.

Pieter Vanaverbeke en Hannelore
Vermoere uit Koksijde (9 juli)
Peter Desmet en Sofie Plysier uit
Oostduinkerke (14 juli)
Werner Blondé en Françoise Beths
uit Koksijde (28 juli)

OVERLIJDENS
Marguerite Butseraen, 86 j.

André Cardinael, 89 j.

†Veurne, 22 juni
weduwe van Eddy Priem

Denise Vanbillemont, 91 j.

†Koksijde, 22 juni
weduwe van Armand Noterman

Marie Ravalinghien, 94 j.

†Koksijde, 23 juni
weduwe van Andréas Van Hove

Annie Felgenhauer, 68 j.

†Veurne, 25 juni
echtgenote van Edgard Solemé

†Veurne, 30 mei
weduwe van Gerard Vanhee

Gunter Betz, 64 j.

Veurne, 10 juli
dochter van Kendjy en Zohra
Belkeddab uit Koksijde

Suzanne Lambin, 95 j.

Monique Degrave, 79 j.

Oscar Pillen

Rosalia Storms, 82 j.

Félicity Challet

Veurne, 12 juli
zoon van Jelle en Tineke
Vandenbosch uit Oostduinkerke

Amalia Vanderbeken

Veurne, 19 juli
dochter van Bart en Bénédicte
Bulteau uit Koksijde

Gabrielle Remmerie

Veurne, 21 juli
dochter van Mathieu uit Gent en
Isabelle Kindts uit Koksijde

Estelle Goderis

†Koksijde, 2 juni
weduwe van Jean Wallef
†Veurne, 2 juni
weduwe van August Stroobants

Henri Tordeur, 90 j.

†Koksijde, 4 juni
echtgenoot van Anna Maes

Claude Milhomme, 85 j.

†Sint-Lambrechts-Woluwe, 4 juni
echtgenoot van Christiane Cuvelier

Magda Verschaeve, 76 j.

†Koksijde, 7 juni
echtgenote van Joseph Meuleman

Oostende, 30 juli
dochter van Wouter en Lieselot
Maesen uit Oostduinkerke

Jules Nicolaï, 88 j.

Georges Herman

Pol Desmet, 64 j.

†Koksijde, 9 juni
echtgenoot van Paulette Schnongs

Veurne, 1 augustus
zoon van Ruben en Ornella De
Marinis uit Koksijde

†Koksijde, 11 juni
echtgenoot van Linda Vercruysse

Arthur Degroote

†Gent, 12 juni
echtgenoot van Gisèle Parezys

Veurne, 2 augustus
zoon van Wim en Leen Moeyaert uit
Wulpen

Marc Vercammen, 62 j.

Georges Acou, 92 j.

†Veurne, 13 juni
weduwnaar van Astrid Goderis

†Koksijde, 25 juni

†Veurne, 26 juni
weduwe van Abel Dubois

Joannes Lauwers, 90 j.

†Koksijde, 3 juli
echtgenoot van Maria Schepers

Margareta Delporte, 99 j.

†Veurne, 5 juli
weduwe van Josephus De Weirdt

Frans Froeyman, 96 j.

†Gent, 7 juli
echtgenoot van Christiane Moreels

Simone Arnoys,97 j.

†Koksijde, 8 juli
weduwe van Achiel Verbrugge

Marianne Stevens, 52 j.,
†Koksijde, 10 juli

Jozef Peene, 78 j.

†Koksijde, 11 juli
echtgenoot van Maria Vandekerckhove

Paula Rommens, 96 j.

†Koksijde, 14 juli
weduwe van Julien Leicher

René Getteman, 85 j.

†Veurne, 14 juli
echtgenoot van Lena Mostrey

De voorbije maand in woord en beeld
Opening heringerichte
Albert I-laan/N34
Op vrijdag 22 juni
werd de heringerichte
Albert I-laan tussen
OostduinkerkeBad en Nieuwpoort
ingewandeld. Vooral de
vernieuwde fietspaden
springen in het oog.

Opening vernieuwde Europaplein
Het Europaplein is eveneens heraangelegd met het Europabaken als nieuw pronkstuk. Het plein biedt
vanaf heden plaats aan een laadpaal voor elektrische wagens en er zijn shop & go-parkeerplaatsen.
Ook de Kletsende Vrouwen van Margrit Van Nuffel zijn terug van weggeweest.

Opening expo Only art
can break your heart
Deze hedendaagse
kunsttentoonstelling
loopt nog t.e.m. 23
september in het
Kunstencentrum Ten
Bogaerde. Met o.a. Leo
Copers en Jan Fabre.
Meer info: www.koksijde.be/
kunstencentrumtenbogaerde.

Opening nieuwe buitenspeeltuin (Buitenschoolse Kinderopvang Oostduinkerke)
Net voor de start van de drukke zomervakantie vond de feestelijke opening plaats van de buitenspeeltuin
van de Buitenschoolse Kinderopvang in Oostduinkerke. De kinderen konden zich dus helemaal uitleven
tijdens de zonnige zomervakantie.

Opening opnieuw aangelegde Zeedijk
Op vrijdag 29 juni werd het vernieuwde stuk van de Zeedijk tussen Koksijde en Sint-Idesbald ingewandeld.

Opening politiehuis
Politiezone Westkust
opende een nieuw
centraal politiehuis
op zaterdag 30 juni.
Aanwezig waren o.a.
de burgemeesters Marc
Vanden Bussche, Ann
Vanheste (De Panne)
en Geert Vanden
Broucke (Nieuwpoort),
korpschef Nicholas
Paelinck en gouverneur
Carl Decaluwé.

Eredeken Nico
Paelinck
Nicholas Paelinck,
korpschef van
Politiezone Westkust,
ontving het brevet van
Laureaat van de Arbeid
en Eredeken uit handen
van burgemeester Marc
Vanden Bussche.

Opening expo Fernand Vanderplancke 80
Fernand Vanderplancke, cultureel ambassadeur van de gemeente Koksijde, vierde zijn tachtigste
verjaardag op 12 augustus. De expo in de voormalige Rozenkranskapel is een eerbetoon aan een
fantastische en internationaal gerenommeerde kunstenaar.

Mieke Garnaal in Konz
Naar aanleiding van de
45e verjaardag van de
verbroedering tussen onze
gemeente en het Duitse
Konz waren Mieke Garnaal
Laura Vanhoutte en haar
eredames Febe Coutteau en
Chloe Brackx te gast op de
Wijnfeesten in Konz.

Nieuwe wagen
Garnaalstoet
De praalwagen
stelt het strand
van vandaag
voor. De duinen
op de wagen
waren opgefrist
door talrijke
papieren bloemen, gemaakt
door kinderen
uit de gemeenteschool.

Koksijde Plasticvrij
Onder de noemer Plasticvrij Koksijde schaarde onze gemeente zich volop achter de steeds luider wordende
roep om wegwerpplastic te bannen.

Optreden Konzer
Musikanten
Op zaterdag 28 juli
verzorgden muzikanten
uit Konz een optreden
op het Grardplein in
Sint-Idesbald. Voordien
werden ze ontvangen
door de leden van het
Jumelagecomité.

Coxy Cycling
Naar jaarlijkse gewoonte trokken
de coureurs van Coxy Cycling een
week op stage. Dit jaar ging het
naar de Jura-streek in Frankrijk.
Verspreid over zes ritten legden
ze 600 km. af. Op de foto herken
je (v.l.n.r.) Cyriel Caudron, Jan
Haems, Dirk Coelus, Peter Leuridan,
Jean-Pierre Dolfen, Filip Willaert, Rita
Dedeyster, Luc Vandenbussche,
Eddy Feys en Dirk Dawyndt.

Lennert Schreel
Eind mei won El Fuerte vier
trofeeën op de Internationale
Mars- en Showwedstrijd der
Lage Landen in Hamont-Achel.
El Fuerte haalde de beste
totaalscore. Tamboer-majoor
Lennert Schreel was eveneens de
primus met een score van 96 %.

Duivelsput
België beleefde een unieke sportzomer. Het begon al uitstekend met de historische derde plaats van onze
nationale voetbaltrots. Onze gemeente kleurde rood en de enorme mensenzee in de Duivelsput haalde zelfs
de nationale pers. Proficiat, Koksijdenaars!

Cultuurseizoen CasinoKoksijde opent met kleppers
Het nieuwe cultuurseizoen start zoals elk jaar in september. Met Het Vernieuwd Gents Volkstoneel
verwelkomt Cultuurcentrum CasinoKoksijde meteen een grote naam.
* Het Vernieuwd Gents Volkstoneel is intussen een
vaste gast in Koksijde. Op zaterdag 22 september is er
Goed Zot!, een stuk volkstheater in de beste traditie.
Het gaat over Walter, een 50-plusser zonder burnout of midlifecrisis. Hij is ook niet depressief of niet
hoogsensitief. Blank en hetero: een mens zou zich voor
minder gediscrimineerd voelen. Voor Goed zot! doet
het Vernieuwd Gents Volkstoneel andermaal beroep
op Jo Van Damme die het genre van het volkstheater
nieuw leven inblaast met zijn gevatte dialogen en
verrassende plots.
* Een dag later, op zondag 23 september, staat Laika
op het podium met De Passant. Voor De Passant
praatte regisseur Michai Geyzen met kinderen van
allochtone afkomst, jongeren die hier als vluchteling
gestrand zijn en kinderen van gescheiden ouders. Een thuis
is overal hetzelfde en toch overal anders. Vanaf 6 jaar.

Het Vernieuwd Gents Volkstoneel

* Op donderdag 27 september is het feest, want dan bestaat JazzLab 25 jaar! Met JazzLab 2.5 presenteert
CasinoKoksijde een doorsnede van een kwarteeuw Belgische jazz, met een blik op de toekomst.
Toonaangevende muzikanten krijgen vrij spel om een gloednieuw project te lanceren. Niemand minder
dan drummer Dré Pallemaerts geeft de aftrap met Seva, een nieuw kwartet muzikanten die hun strepen
ruimschoots hebben verdiend in de internationale muziekscene.

Wekelijkse filmavond

Op 12 september start de wekelijkse filmavond op woensdag opnieuw.
Het uitgebreide programma vind je eveneens op www.casinokoksijde.be.

Tickets

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

Wetenschappelijke nascholing UGent 2018-2019
Sinds 2013 werkt het gemeentebestuur samen met de Universiteit van Gent om lessenreeksen te organiseren
in cultuurcentrum CasinoKoksijde. Deze wetenschappelijke nascholing is toe aan het zesde academiejaar
en kent jaarlijks een stijgend aantal deelnemers.
Reeks 1 – Evolutie aan het werk, en waar komen wij vandaan?
Door prof. Dominique Adriaens (vakgroep Biologie, faculteit Wetenschappen)
7 15 oktober: Evolutie
7 22 oktober: Onze evolutieve voorouders
7 5 november: Evolutietrends die de mens karakteriseren
Reeks 2 – Mensenhandel: Europa en de rode draad der schande
Door em. prof. John, Everaert (vakgroep Geschiedenis, faculteit Letteren en Wijsbegeerte)
7 21 januari 2019: Het middeleeuwse Europa heroriënteert zijn slavenhandel
7 28 januari: Weg met de zwarte slavenhandel, liever blanke landverhuizers
7 4 februari: Op zoek naar een nieuwe wereld, overzeese landverhuizing wordt big business
Reeks 3 – Stamceltransplantatie en immunotherapie:
hoe wapenen we ons eigen immuunsysteem in de strijd tegen kanker?
Door prof. Tessa Kerre (vakgroep Inwendige Ziekten, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswet.)
7 11 februari 2019: Interacties tussen het immuunsysteem en kanker
7 18 februari: Stamceltherapie.
7 11 maart: Immunotherapie
Lesnamiddagen vinden plaats op maandagnamiddag in de theaterzaal van cultuurcentrum
CasinoKoksijde. De kostprijs voor de volledige lessencyclus is 30 euro.
Reserveer je pasje op www.casinokoksijde.be of aan de balie van het cultuurcentrum.

Koket Koksijde – Floralia: bling bling met bloemen
Het driejaarlijkse evenement Koket Koksijde – Floralia start op vrijdag 7 september en loopt tot en met
maandag 10 september. Het bloemenfeest vindt plaats op het Theaterplein en in het gemeentehuis. De
uitwerking gebeurt door meesters-floristen die bloemen in een symfonie van kleuren tot kunst verheffen.
Diamands are forever en diamonds are a girl’s best friend vormen het centraal thema. Eén van de
hoogtepunten van de tentoonstelling in het gemeentehuis zijn de kristallen en diamanten, in alle kleuren en
groottes – ontworpen door de gemeentelijke dienst Technieken. En ook de raadzaal zal in het oog springen
dankzij bloemensierkunstenaar Jo Pattyn en zijn team met gerenommeerde floristen.
Op het Theaterplein voor het gemeentehuis legt de Groendienst een duinenlandschap aan waarvoor in
totaal 650 ton zand wordt aangebracht. In achttien opgestelde strandcabines zullen evenveel floristen een
tot de verbeelding sprekende bloemencreatie brengen.
Praktisch
* Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9
september: open van 10 tot 22 uur.
* Maandag 10 september: open van 10 tot
18 uur.
* De gemeentediensten blijven gesloten
op vrijdag en zaterdag.
Dagelijks optreden van Goe Bezig om 11
en 14 uur.
Concert Koninklijke Gemeentelijke
Harmonie Koksijde op vrijdag 7
september om 19.30 uur.
Tickets
* 5 euro voor inwoners (-18 jaar: gratis)
* Om wachtrijen te voorkomen, is het
aangewezen om je tickets op voorhand
aan te kopen vanaf 1 september bij de
dienst Toerisme (Zeelaan 303).
Info: toerisme@koksijde.be, 058 51 29 10.

Cultureel Ambassadeur Walter Vilain stelt tentoon in Brussel
Ter gelegenheid van de eerste editie van de EU-China Kunstdialoog
vindt een gezamenlijke tentoonstelling plaats van Walter Vilain (EU) en
Yao Yizhi (China): Melody.
Aan de hand van een selectie van de meest representatieve werken
uit het oeuvre van beide kunstenaars belichaamt de expo Melody
de verrijking van oosterse en westerse culturen door wederzijdse
uitwisseling. De tentoonstelling loopt nog tot 10 september in het
Chinees Cultureel Centrum (Filips de Goedestraat 2, Brussel).
Info en openingsuren: www.cccbrussels.be

Senegalees eetfestijn voor het goede doel op 28 september
Het team van S.O.S. Casamance Vlaanderen nodigt iedereen uit op de vierde editie van het Senegalees
eetfestijn ten voordele van hun eigen humanitaire projecten in het zuiden van Senegal.
Djiri Kassoumaye vindt plaats op
vrijdag 28 sept. om 19 u. in de Witte Burg
(Oostduinkerke).
* Kostprijs eetfestijn (incl. aperitief en dessert)
bedraagt 25 euro - kinderen tot 10 jaar: 15
euro.
* Inschrijving is definitief na betaling op BE90
9731 7326 1232 – ten laatste op 24 sept.
* Info: sabelle.diatta@telenet.be of 058 52 01 93.

Dertigste Open Monumentendag op zondag 9 september

Scheep in op de Normandie en ontdek
de gerestaureerde schuur van het Leihof
Open Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement in Vlaanderen. Dit jaar vieren we een
jubileumeditie, want we zijn toe aan de dertigste editie. Ook in Koksijde is Open Monumentendag een
vaste waarde in de culturele agenda. Onze gemeente kiest deze keer voor enkele prachtig gerestaureerde
gebouwen, ook de twee gemeentelijke musea en het Duinenhuis staan zoals altijd op het programma.

Lezing: Het vliegveld van Koksijde tijdens
de Eerste Wereldoorlog
Historicus Bernard Deneckere vertelt tijdens deze
lezing uitvoerig over zijn boek Het nest van het
wondervliegtuig. Het vliegveld Koksijde 1914-1918.
Centraal staat de luchtoorlog boven de IJzer met
nadruk op de in Koksijdse gelegerde eenheden.

 10.30 tot 12 uur
 Inschrijven verplicht: cultuur@koksijde.be 058 53 34 40
 Abdijhoeve Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 10,
Koksijde

De Duinenabdij: een hele onderneming
De kloosterordes waren de huidige Europese
multinationals avant la lettre. Tijdens deze
gloednieuwe rondleiding wordt de Duinenabdij
vergeleken met een moderne onderneming.

 om 10, 14 en 16 uur - museum ook gratis (excl.
Virtual Reality) te bezoeken van 10 tot 18 uur
 Inschrijven verplicht: abdijmuseum@koksijde.be 058 53 39 50
 Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2,
Koksijde

Ontdek de gerestaureerde schuur
van het Leihof
Gidsen geven doorlopend rondleidingen
in de recent gerestaureerde grote schuur.
Deze pachthoeve van de Duinenabdij
is allicht ontstaan rond 1500. De militaire
basis van Koksijde vormt hier een
uitzonderlijk decor.
 10–18 uur
 Toegang via einde Veurnestraat,
Koksijde-Dorp

Dertig jaar molenaar in de ZuidAbdijmolen

Niet alleen Open Monumentendag blaast dit jaar
dertig kaarsjes uit. Molenaar Patrick Geryl oefent
al gedurende drie decennia één van de mooiste
ambachten uit die er nog bestaan. Hij vertelt je
graag alles over zijn molen op deze feestelijke dag.
Als Lootvoetmolen werd de Zuid-Abdijmolen in 1773
gebouwd in Houtem. In 1951 verhuisde de molen
naar Koksijde. Middeleeuwse livemuziek en een
paardensmid nemen je zelfs nog verder mee in
de tijd. Voor een hapje en een drankje wordt ook
gezorgd.

© Michel Maes Fotografie

 10–18 uur
 Zuid-Abdijmolen, J. Van Buggenhoutlaan 45,
Koksijde

Scheep in op de Normandie

Via de rondleiding en aan de hand van de expo
leer je meer over de boeiende geschiedenis van
dit unieke boothotel. De oceaanstomer Normandie
uit 1935 vormde de inspiratiebron voor architect
Bruggeman bij de ontwerp van dit boothotel.
Dit staaltje modernistische architectuur won de
Vlaamse Monumentenprijs in 2007.
 om 10 en 15 uur - doorlopend tentoonstelling van
10 tot 18 uur
 Inschrijven verplicht: cultuur@koksijde.be 058 53 34 40
 Normandie, Koninklijke Baan 1, Koksijde

Erepark voor de op zee gebleven vissers met
maritieme poëzie en melodie (Muzekupe)
Aan de voordeur van het NAVIGO-museum ligt
het erepark voor de op zee gebleven vissers, rustig
gelegen op de plaats waar vroeger, in de schaduw
van de parochiekerk, de vissers van Oostduinkerke
werden begraven.
Aanspreekpunten zorgen voor info, in combinatie
met maritieme poëzie en melodie door Muzekupe.
Jan Huyghe en Stefaan Demoen zijn geen
onbekenden in de streek, beiden hebben hun
muzikale sporen verdiend in diverse projecten.
Op Open Monumentendag brengen ze maritieme
liedjes, poëzie en melodie.
 Aanspreekpunten + gratis toegang museum van
14 tot 18 uur – Muzekupe van 15 tot 17 uur
 NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, P. Schmitzstraat
5, Oostduinkerke

Exclusieve architectuur in beschermd
dorpsgezicht Quartier Sénégalais

Volg de gids tijdens deze unieke rondleiding
doorheen de wijk Quartier Sénégalais en ontdek de
prachtige architectuur. De dienst Cultuur en Erfgoed
maakte een selectie van de mooiste restauraties,
exclusief voor Open Monumentendag.
 15 tot 16.30 uur
 Inschrijven verplicht: cultuur@koksijde.be 058 53 34 40
 Vertrek gemeentehuis, Zeelaan 303, Koksijde-Bad

Het Duinenhuis: van vakantiekolonie tot
natuureducatief centrum

Deze voormalige vakantiekolonie werd gerestaureerd
in 2005 en is sindsdien een natuureducatief centrum
van de gemeente Koksijde. Maak kennis met de
werking en ontdek de tentoonstelling De Zwerfafval
Experience. Geniet van het prachtige uitzicht over
de Schipgatduinen op het dakterras.
 10-18 uur
 Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde

Ontdek ook het Jommekeshuis of Huisje
Nys-Vermoote!
 10-18 uur

 Tulpenlaan 46, Koksijde

Centraal infopunt tijdens Open Monumentendag
Abdijmuseum Ten Duinen (Villa Castel Fiertel)
Koninklijke Prinslaan 2
abdijmuseum@koksijde.be - 058 53 39 50

Kermis Oostduinkerke en Groendyk
Zaterdag 1 september
- 19 uur: dansavond in café De Zoeten Inval,
Groendyk
Zondag 2 september
- 17 uur: Groendyk, café De Zoeten Inval, gratis vis,
gebakken door de Groendykse visbakkers en
aangeboden door de gemeentelijke VVV
- 18 uur: officieel bezoek aan Groendykkermis door
het gemeentebestuur en Mieke Garnaal met
eredames onder begeleiding van de Koninklijke
Harmonie Vrienden van de Brandweer en de
folkloristische dansgroepen De Juttertjes en de
Oud-IJslandvaarders. Officiële opening door de
burgemeester
- 20 uur: dansavond in café De Zoeten Inval,
Groendyk
Vrijdag 7 september
- 10.15 uur: plechtigheid met bloemenhulde op de
gemeentelijke begraafplaats van Oostduinkerke
en op de Britse militaire begraafplaats in het kader
van de herdenking van de 74e verjaardag van de
Bevrijding van Oostduinkerke
- 11 uur: bloemenhulde aan gedenkplaat
gemeenteschool Oostduinkerke
- 11.15 uur: : bloemenhulde aan gedenkplaat
Vrijheidstraat Oostduinkerke
- 17 uur: kermiskaarting in café Visserswelzijn,
organisatie: Oostduinkerkse Vrienden
Zaterdag 8 september
- 14 tot 18 uur: initiaties minigolf in Tip Top (Leopold
II-laan 112 Oostduinkerke)
- 18 uur: Erfgoedhuis Bachten de Kupe, officiële
opening van Oostduinkerke kermis door
burgemeester, schepenen, raadsleden, Mieke

Garnaal en eredames onder begeleiding van de
Kon. Harmonie Vrienden van de Brandweer en de
folkloristische danksgroepen De Juttertjes en de
Oud-IJslandvaarders. Aansluitend kermisworp voor
de kinderen, in samenwerking met de foorkramers
- 19 uur: officiële inhuldiging Nieuwstraat
- 19.45 uur: officiële inhuldiging educatief centrum
het trekpaard in de Hof ter Hillestraat
Zondag 9 september
- 8 uur: strand, ter hoogte van Duinpark,
garnaalkruiersdemonstratie door de Slepers, vanaf
10 uur koken van de vangst op het museumplein
van het NAVIGO-museum
- 9.15 uur: plechtigheid op het Frans militair ereperk
en bloemenhulde op graf Perroquin in KoksijdeDorp, gevolgd door onthulling gedenkplaat ter
gelegenheid van de herdenking van 100 jaar
Eerste Wereldoorlog
- 10 uur: mis in de Sint-Niklaaskerk met het
Beauvarletkoor voor de overleden parochianen,
gefusilleerd en gesneuveld bij de bevrijding
van Oostduinkerke op 8 september 1944 en alle
gesneuvelde militairen
- 11.15 uur: bloemenhulde aan het monument voor
de oorlogsslachtoffers
- 11.30 uur: inhuldiging straatnaamborden
viceadmiraal Ronarc’h, generaal Hély d’Oissel,
generaal Trumelet Faber en onthulling van
de gedenkplaat in aanwezigheid van de
ambassadeur van Frankrijk
- 10 tot 18 uur: Open Monumentendag (lees meer op blz. 36)
- 10 tot 18 uur: opendeurdag in Koksijde Golf Ter
Hille (lees meer op blz. 40 of www.koksijdegolfterhille.be)
- 11 tot 21 uur: Komt ekki kiek’n, kip aan ’t spit in ’t
Smulhoekje (Leopold II-laan 30 Oostduinkerke)
- 15 uur: kermiswandeling met Paradekorps El Fuerte

Maandag 10 september
- 18 uur: clubkampioenschap voor wielertoeristen,
inschrijving en uitbetaling in café ’t Visserswelzijn,
organisatie: WTC De Meeuw
Dinsdag 11 september
- 18 uur: kermis-BBQ in café Leopold, vooraf
inschrijven (0471 890 576)
- 20 uur: Kickertornooi in café ‘t Oeksje
Woensdag 12 september
- 14 tot 22 uur: droge worstenkaarting in café Leopold
(2 euro per kaart, drie stuks voor 5 euro)
- 16 uur: museumplein NAVIGO-museum,
kermisspelletjes voor de kinderen
Donderdag 13 september
- 9 uur: vissersmis in de Sint-Niklaaskerk, na de dienst
bloemenhulde voor de op zee gebleven vissers op
het erepark van het Nationaal Visserijmuseum
- 11 uur: café ’t Visserswelzijn, gezellig samenzijn voor
de vissers en de vrienden van de visserij, aangeboden door de Gezondheidsapotheek en de VVV
- 14 uur: zaal Witte Burg, herfstontmoeting
seniorendans, met o.a. koppeldans en lijndans,
demonstraties met herhaling voor iedereen, gratis
toegang, org. Seniorendansgroep de Golfbrekers
i.s.m. de VVV
- 15 uur: café ’t Visserswelzijn, 35e Grote Prijs
Autohandel Legein, wielerwedstrijd voor eliterenners
zonder contract en beloften
- 20 uur: café Leopold, kermiskaarting, organisatie:
kaartersclub 101 uit

Vrijdag 14 september
- 19 tot 22 uur: kermiskaraoke in café Leopold
Zaterdag 15 september:
- 20 uur: kermiskampioenschap golfbiljart in café
Leopold
Zondag 16 september:
- 11 tot 13 uur: Koekezondag, apero met gratis hapjes
in café Leopold
- 14 tot 17 uur: gratis kinderanimatie en trampoline in
café Leopold
- 19 uur: café ’t Visserswelzijn: kermiscafé-chantant
Levende vers in de west, streekliedjes en -deuntjes
door volksmuziekgroep Sinksenbruid, gratis toegang

Kermis Sint-Idesbald
Zaterdag 1 september
- 16.30 uur: Sint-Idesbalduskerk, Strandlaan, dienst
voor de Canadese soldaat Charles Richards en
voor de overleden parochianen
- 17.30 uur: bloemenhulde aan de gedenkplaat
ingang kerk
- 17.45 uur: optocht met de Koninklijke Gemeentelijke
Harmonie Koksijde, de reuzen Ko, Wanne, Rochus
en Baaldje, de genodigden, de brandweer,
de vaandeldragers door de Strandlaan naar
de Zeedijk, aansluitend défilé en drankje
op het Grardplein, aangeboden door het
gemeentebestuur

Maandag 3 september
- 14 tot 17 uur: Ontspanningsnamiddag voor
60-plussers in de Kerkepannezaal: met gratis taart,
koffie en muzikale ambiance dankzij Live Music Luc
Around

Oproep: Erkenning en betoelaging socio-culturele verenigingen
Zoals elk jaar kunnen alle socio-culturele verenigingen een aanvraag tot erkenning en subsidiëring
indienen via de gebruikelijke aanvraagformulieren. Het werkjaar waarop wordt beoordeeld loopt van 1 juli
2017 tot 30 juni 2018. Socio-culturele verenigingen die in aanmerking komen voor een subsidie moeten
de vereiste documenten bezorgen aan de dienst Cultuur en Erfgoed (gemeentehuis) tegen ten laatste
maandag 8 oktober 2018.
Reglement en de benodigde documenten: www.koksijde.be/subsidiereglement-socio-cultureleverenigingen
Info: cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40

Speelplezier op Oostduinkerke Kids
Op zaterdag 22 september is er een nieuwe editie van Oostduinkerke
Kids. Het belooft opnieuw een supertoffe dag te worden met gratis
attracties voor alle leeftijden.
Oostduinkerke Kids vindt plaats van 10.30 tot 18 u. in de Vrijheidstraat,
Schoolstraat, Polderstraat en op het binnenplein van NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum. Zowel de allerkleinsten als tieners kunnen zich gratis
uitleven op de vele attracties.
Voor de kleinsten - De springkastelen, speelrups, klauterparcours en
kleuterfietsjes zorgen voor uren speelplezier. Of laat je omtoveren tot
prinses of superman aan de gratis grimestand. Bij de plezante infostand
kan je terecht voor animatie met de plezante figuren.
Klim- en klauterplezier - Er is een Fire Rescue stormbaan, een Bungee
Trampoline en er zijn survivalbanen. Waag een sprong van de
hangbrug Base Jump of beleef dolle pret op de gekke fietsen. Versla
je tegenstander in de gamezone waar je kan voetballen of houd een
echte race challenge. Klim op de Spider-Toren XXL door een web van
banden naar een hoogte van 10 meter.
Opendeur bij de brandweer - De brandweer van Oostduinkerke zet
de deuren open voor het publiek tijdens Oostduinkerke Kids. Kom
alles te weten over het leven van een echte brandweerman tijdens de
brandweerspelen.
Escape House - Los puzzels op, kraak de code en ontsnap uit de Escape House. Schrijf je in aan de stand
van Plezand voor slechts twee euro.
Info: dienst Toerisme, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.visitkoksijde.be

Culinaire Mode Promenade en Thaïse markt in Koksijde-Bad
Op zaterdag 29 september staat de derde editie op het programma
van de Culinaire modepromenade. Tijdens dit evenement winkel
je met smaak. De Zeelaan verwent de bezoekers met culinaire
hoogstandjes. De vzw Amicum organiseert van 11.30 tot 22 u. een
Thaïse markt, een evenement met talloze culinaire en oosterse
belevenissen: van massage en kunst tot heerlijke maaltijden en een
echte biergarden.

Koksijde Golf ter Hille houdt opendeurdag
Naar jaarlijkse gewoonte zet het team van Koksijde Golf ter Hille de deuren open voor het grote publiek.
Maak op zondag 9 september tussen 10 en 18 uur kennis met de golfsport en de prachtige infrastructuur.
Wat valt er te beleven?
• doe mee aan een initiatie op de driving range en het
terrein (inschrijven verplicht)
• proef van de golfsport en zie spelers opgaan in hun
wedstrijd
• leg een speels golfparcours af (voor kinderen)
• neem een kijkje achter de schermen in het clubhuis en de
onderhoudsloods
• geniet van lekkers in de brasserie
De avond voordien, zaterdag 8 september, is er om 19 uur
een wandeling birdwatching over het terrein – onder leiding
van golfer en CVN-natuurgids Pierre Tavernier.
Meer details en het programma: www.koksijdegolfterhille.be.
Schrijf in via het golfsecretariaat.
Info: golfsecretariaat@koksijde.be – 058 53 27 10.
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Openbare markt
- Elke vrijdag van 7 tot 13 uur in de Zeelaan in
Koksijde-Bad
- Elke dinsdag van 8 tot 13 uur op de Zeedijk in
Oostduinkerke

Opname in agenda oktober
Activiteiten van verenigingen bezorgen aan
anja.lensen@koksijde.be (gemeentehuis,
dienst Toerisme, Zeelaan 303) tegen ten laatste
maandag 3 september. Deze deadline wordt
strikt toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar,
wanneer. Enkel activiteiten met openbaar
karakter komen in aanmerking.
Zaterdag 1 september

Maandag 3 september
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, 058 53 43 19
* 14.30-15.45 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga Op een ontspannen manier je lichaam in beweging
brengen, info 0496 87 72 07, ellen.rabaey@telenet.be

Dinsdag 4 september
* 14 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling (gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 5 september
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, bibliotheek
(gratis) Kaftnamiddag met Frank Daenen,
bibliotheek@koksijde.be, 058 53 29 53, zie bl. 13

Vrijdag 7 september
* 10-22 uur: Koksijde-Bad, Gemeentehuis
Koket Koksijde – Floralia, zie blz. 35

Zaterdag 8 september
* 10-22 uur: Koksijde-Bad, Gemeentehuis
Koket Koksijde – Floralia, zie blz. 35

Zondag 9 september
* 10-22 uur: Koksijde-Bad, Gemeentehuis
Koket Koksijde – Floralia, zie blz. 35
* 10-18 uur: Open Monumentendag, zie blz. 36-37
* 10-18 uur: Opendeur Koksijde Golf ter Hille, blz. 40

Maandag 10 september
* 10-18 uur: Koksijde-Bad, Gemeentehuis
Koket Koksijde – Floralia, zie blz. 35
* 12 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Startvergadering Neos, BBQ en optreden Artemundo,
org. en info Neos Koksijde, Judith Ranson, 058 51 40 60
* 14.30-15.45 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga Op een ontspannen manier je lichaam in beweging
brengen, info 0496 87 72 07, ellen.rabaey@telenet.be

Dinsdag 11 september
* 14 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling (gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 12 september
* 14.30 uur: Koksijde-Bad, De Pit
Filmnamiddag Vaiana, jeugddienst@koksijde.be,
2,50 euro, zie blz. 19

Donderdag 13 september
* 14 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Dansnamiddag seniorendansgroep De Golfbrekers,
info 058 51 23 97

* Oostduinkerke, Tepelhoornstraat
Jaarlijkse velddag, Info: Serge Scheid (Voorduinen 23, Koksijde)

* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30

* 14 uur: Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde,
Geleide wandeling (gratis) expo Only art can break your heart,
info: cultuur@koksijde.be

* 14.30 uur: Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48)
Lezing Altijd ziek, is dit normaal? door prof. Dr. Jutte der Werff, UZ
Brussel, 3 euro, niet-leden: 5 euro (koffie incl.), org. Vermeylenfonds
en UPV-Westkust, info marc-mortier@telenet.be, 0475 97 21 98

* 14-18 uur: Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis
toegankelijk voor iedereen
* 15-19 uur: Koksijde-Bad, Gezelleplein
(gratis) Optreden MG Brothers

Zondag 2 september
* 6-18 uur: Wulpen, Dijk
Rommelmarkt, info 0478 50 62 40

* Oostduinkerke, Oostvoor- en plaatsduinen, Witte Burg
Nationaal kampioenschap Defensie Oriëntatiecross

Vrijdag 14 september
* Oostduinkerke, Witte Burg
Trekpaardhappening
* Doortocht Belgian Westhoek Classic 2018,
org. Autoclub Medina, 0477 39 04 89

Zaterdag 15 september
* 10-15 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
(gratis) Tweedehandsbeurs Gezinsbond,
www.gezinsbond.be/oostduinkerke

* 20-22 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Muziek Jazzlab 2.5 Dré Pallemaerts met Seva
www.casinokoksijde.be, cultuurcentrum@koksijde.be

Zaterdag 29 september

* 13-18 uur: Koksijde-Bad, Gemeentehuis
Dag van de Mobiliteit, zie blz. 24

* 10-18 uur: Koksijde-Bad, Zeelaan
Culinaire Mode Promenade, zie blz. 40

* Doortocht Belgian Westhoek Classic 2018,
org. Autoclub Medina, 0477 39 04 89

* 11.30-22 uur: Koksijde-Bad, Zeelaan
Thai Food Festival, zie blz. 40

* 15-19 uur: Koksijde-Bad, Gezelleplein
(gratis) Optreden MG Brothers

TENTOONSTELLINGEN

Dinsdag 18 september

Only art can break your heart: hedendaagse kunst uit de
collectie van Frac Grand-Large – Hauts-de-France
Tot 23 september in Kunstencentrum Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 10 in Koksijde, cultuur@koksijde.be,
www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde, gratis

* 14 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling (gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30
* 14.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Opendeurdag voor diverse socio-cult. Verenigingen,
org. Vl@s, 058 51 62 23, www.vlas.koksijde.be

Woensdag 19 september
* 12.45 uur: Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Vertrek bezoek aan Warandehof Alveringem,
Org. Samana Oostduinkerke-Wulpen, 30 euro, inschrijven tegen
9 sept. bij Rita Wyffels (0499 484 528)

Donderdag 20 september
* 14 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Lezing Een menswaardig levenseinde, zie blz. 15
* 14.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Opendeurdag voor diverse socio-cult. Verenigingen,
org. Vl@s, 058 51 62 23, www.vlas.koksijde.be

Vrijdag 21 september
* 14-16 uur: Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster
Ontmoetingsnamiddag voor senioren, zie blz. 14
* 19.30 uur: Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48)
Optreden Stop met klagen door Steven Vromman,
8 euro, niet-leden: 15 euro, org. Vermeylenfonds, 058 42 29 02

Zaterdag 22 september
* 10.30-18 uur: Oostduinkerke-Dorp
Oostduinkerke Kids, zie blz. 40
* 20 uur, cultuurcentrum CasinoKoksijde
Theater Vernieuwd Gents Volkstoneel, Goed Zot!,
www.casinokoksijde.be, cultuurcentrum@koksijde.be

Zondag 23 september
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Familietheater Laika, De Passant (+6)
www.casinokoksijde.be, cultuurcentrum@koksijde.be

Maandag 24 september
* 10 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
21e kapittel Culinaire Orde van de Sint-Jakobsmossel,
g.vanhoutte@hotmail.com
* 14.30-15.45 uur: Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga Op een ontspannen manier je lichaam in beweging
brengen, info 0496 87 72 07, ellen.rabaey@telenet.be

Beaufort: kunsttriënnale aan zee
Tot 30 september in Koksijde en Oostduinkerke,
info www.beaufort18.be
Getij-Dingen04: kunst op strandpalen van Oostduinkerke tot
Sint-Idesbald
Tot 30 november, 15 werken op strandpalen in de laagwaterlijn,
over 8 km van de grens met Nieuwpoort-Bad tot ter hoogte van het
Grardplein in Sint-Idesbald, open bij laagwater, cultuur@koksijde.be
Paul Delvaux en de crayonmanier
Laatste deel van het drieluik over de prentkunst van Delvaux
Tot 6 januari 2019 in het Paul Delvauxmuseum, Sint-Idesbald,
www.delvauxmuseum.com
Art@Sea
Tot 15 september in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 40 in
Sint-Idesbald), gratis toegankelijk van dinsdag tot zondag
(14-18 uur), cultuur@koksijde.be
Etana: Wail ALbadri en Ghassan AL-Alwachi
Tot 23 september in kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan 266),
gratis toegankelijk van dinsdag tot zondag (14-18 uur),
cultuur@koksijde.be
Beelden van Piet Florizoone (†2015) en Margrit Van Nuffel
In de vernieuwde toonzaal Unique Art – Gallery Margrit
(Dorpstraat 36 Oostduinkerke), 058 51 33 66
Beeldhouwkunst (carrara) van Laurent Geers
in Kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be)
Eternity: G. Buysse (fotografie), I. Gabriels, I. Miramontes en
F. Van Mieghem (sculpturen)
Tot 30 september in Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
(Polderstraat 76, Oostduinkerke), open op vrijdag, zaterdag en
zondag (14-18 uur), 058 51 47 57, 0475 38 66 02, www.dmlgallery.be,
info@dmlgallery.be
Werk van Charlie Roberts, Jonathan Meese, Wang Ke,
Fred Bervoets, Daniel Richter, M.B. Leunen
in galerie ART SPACE (Grardplein 7 in Sint-Idesbald), tijdens het
weekend open (16-18 uur), info art-space@proximus.be

Dinsdag 25 september
* 14 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Groepswandeling (gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 26 september
* 14-16 uur: Koksijde, Bibliotheek (W. Elsschotzaal)
Ontmoetingsnamiddag voor senioren, zie blz. 14

Donderdag 27 september
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro, 058 53 43 30

CasinoKoksijde: koop je tickets ter
plaatse of online
Openingsuren onthaal cultuurcentrum CasinoKoksijde:
maandag t.e.m. vrijdag van 14 tot 17 uur. Dinsdag
gesloten. Op zaterdag open van 10 tot 12.30 uur.
Uiteraard is de balie ook altijd open vanaf één uur
voor aanvang van een voorstelling. Koop je tickets ook
online via www.casinokoksijde.be.

BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER
Geniet als inwoner van Koksijde tot 25% korting!*
VLAAMSE TOP 10

Met meer dan 30 topartiesten!

3/10/18

14/12/18
KERSTVAKANTIE

bijzonder

info & tickets

19/1/19

www.studio100.com
TICKETS EN INFO:

WWW.PLOPSATHEATER.BE OF AAN HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE
* Met uitzondering van de Samson & Gert Kerstshow

VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM
HALTE DE PANNE PLOPSALAND

Theater AD'S_Juniv.indd 3

8/06/18 11:20

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen

c.c. Casino Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 39 50,

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T voicemail 0494 60 41 36

T 058 53 34 44

T 058 51 24 68,

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

www.hetbedrijf.be

jeugddienst@koksijde.be

info@navigomuseum.be

abdijmuseum@koksijde.be cultuurcentrum@koksijde.be

www.visitkoksijde.be

www.navigomuseum.be

7–10 september 2018
kristallen & diamanten

Koket
Koksijde
floralia

th e at e rplein & gemeentehuis
met o. a . composities van bloemkunstena ar jo pat tyn en team
en creaties van 18 floristen in strandcabines

